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Staškūniškyje ūkininkaujan-
tis Petro Šostucha sako, kad 
ūkininkai žemę turės pirkti, 
nes tokie yra dėsniai – nega-
lima stovėti vietoje ir reikia 
plėsti veiklą. 

Ūkininkas, buvęs mero pa-
tarėjas Arvydas Mačiulis 
mano, kad „muziką“ Lietu-
vos įstatymuose užsako įvai-
rios interesų grupės. 

Buvęs  Žemės ūkio skyriaus 
vedėjas Antanas Katliorius 
teigė, kad žemės pirkimas 
atsigaus tada, kai ūkininkai 
turės laisvų pinigų.

Euras ir apribojimai padėjo 
kryžių ant žemės

Pernai žemės ūkio sektorių iš 
esmės veikė du faktoriai – ge-
gužę vykęs referendumas dėl 
žemės ūkio paskirties žemės 
pardavimo užsieniečiams ir 
artėjantis euras. Abu suveikė 
taip, kad beveik nėra nei per-
kančių, nei parduodančių. 

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Pristatymas. Kovo 25 d. (tre-
čiadienį) 17,15 val. vyks Rūtos Va-
nagaitės knygos „Ne bobų vasara“ 
pristatymas Anykščių koplyčioje – 
Pasaulio anykštėnų kūrybos centre 
(Vilniaus g. 36, Anykščiai). Rengi-
nio metu bus galima įsigyti autorės 
knygų su nuolaida.

Pavaduotojas. Kol kas neaišku, 
kada vyks konkursas Debeikių se-
niūno pavaduotojo vietai užimti. 
Mat pretendentai į šią vietą regis-
travosi per centrinę informacinę 
sistemą, o jiems paliktas laikas dar 
ir bendrojo gebėjimo testams išsi-
laikyti.

Atstovė. Šiuolaikinio meno 
centre kovo 27-28 dienomis vyks 
17-asis tarptautinis festivalis „Ma-
dos infekcija”. Per dvi festivalio 
dienas žiūrovai išvys 16 kolekcijų, 
tarp kurių – ir svečių iš Prancūzi-
jos, Vokietijos, Belgijos, Latvijos 
ir Rusijos. Anykštėnai galės pa-
sidžiaugti, kad tiek vyrams, tiek 
moterims skirtą kolekciją prista-
tys festivalio veteranė, kilusi iš 
Anykščių,  Kristina Kruopienytė.  

Apdegė. Ugniagesiai-gelbėtojai 
praneša, kad sekmadienį Traupio 
seniūnijoje gaisre nukentėjo žmo-
gus. Gaisras kilo Levaniškių kaimo 
Klevų gatvėje. Degė individua-
lus gyvenamasis namas. Atvykus 
ugniagesiams, mūrinis vieno aukš-
to su mansarda namas degė atvira 
liepsna. Stogas jau buvo įgriuvęs. 
Sudegė stogas, mansarda. Išdegė 1 
kv.m perdengimo, virtuvė 4x4 m 
ir koridorius 4x1 m. Aprūko kam-
bariai. Namo savininkas, kuris iš 
namo išėjo pats iki ugniagesių atvy-
kimo, su galvos nudegimais išvež-
tas į ligoninę.

Inkilai. Vakar Generalinės miškų 
urėdijos ir Anykščių miškų urėdijos 
organizuotoje akcijoje „Paukščiai 
grįžta namo“ rajono miškuose iš-
kelta apie 200 inkilėlių. Su jaunųjų 
miško bičiulių pagalba daugiausia  
namelių sparnuočiams iškelta Svė-
dasų, Kavarsko, Troškūnų ir Mikie-
rių girininkijose.  

Ledas. Naktį iš šeštadienio į se-
kmadienį stiprus vėjas išlaisvino 
nuo ledo Rubikių ežero vandenis. 

savivaldybės administracijos Cen-
tralizuoto audito skyriaus išvada. 
„2015m. vasario 26 d. įvykusio 
Anykščių rajono savivaldybės ta-
rybos posėdžio metu Anykščių 
Antano Vienuolio progimnazijos 
direktorė Irena Andrukaitienė, 
atsakydama į tarybos nario klau-
simą dėl progimnazijos teisinių 
paslaugų pirkimo nurodė, kad pro-
gimnazija buvo priversta vykdyti 
teisinius veiksmus, tačiau negalėjo 
nurodyti, kiek tai kainavo progim-
nazijos biudžetui. Todėl Anykščių 
rajono savivaldybės centralizuoto 
audito skyriui buvo pavesta at-
likti tyrimą dėl Anykščių Antano 
Vienuolio progimnazijos teisinių 
paslaugų pirkimo. Tyrimo metu 
buvo nustatyta, kad Anykščių An-
tano Vienuolio progimnazija pa-
gal be viešojo pirkimo procedūrų 
sudarytą 2014m. vasario 6 d. tei-
sinių paslaugų sutartį su advo-
katų profesine bendrija TRINITI 
LT sumokėjo už teisines paslau-
gas 2014 m. sumokėjo 2700 Lt ir 
2015 m. vasario mėn.- 185 EUR. 
Viso 966,97 EUR. Tačiau kokiais 
tikslais progimnazijai reikėjo šių 

Karas su Irena Andrukaitiene 
tęsiasi Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Ketvirtadienį, paskutiniame kadenciją baigiančios Tarybos po-
sėdyje, ketinama dar truputį pakariauti su A.Vienuolio progim-
nazijos direktore, Kovo 11-osios Akto Signatare Irena Andrukai-
tiene. Jai planuojama pasiūlyti gera valia atlyginti 966,97 euro 
žalą progimnazijos biudžetui.   

teisinių paslaugų, už kurias buvo 
sumokėta, nepagrindė nei jokiais 
dokumentais, nei jokiais paaiški-
nimais. Progimnazijos direktoriaus 
pavaduotojui ugdymui apie jokius 
progimnazijos teisinius ginčus 
nėra žinoma 2014 m. vasario-kovo 
mėn. ši advokatų kontora parengė 
2 raštus - I. Andrukaitienės, kaip 
darbdavio, atsakymus į savo dar-
buotojų kolektyvo atstovo- Anykš-
čių Antano Vienuolio progimnazi-
jos profesinės sąjungos komiteto 
- paklausimus. Taigi Anykščių An-
tano Vienuolio progimnazijos lėšos 
buvo panaudotos I.Andrukaitienės 
bendravimui su savo darbuotojų 
kolektyvu, t.y. ne progimnazi-
jos reikmėms.“ – rašoma rajo-
no Tarybos sprendimo projekte. 
Panašu, kad kadenciją baigianti 
rajono Taryba, naujos kadencijos 
rajono valdžiai užkraus dar vieną 
bylą – vargu ar I.Andrukaitienė 
gera valia mokės iš jos reikalauja-
mus pinigus ir beveik neabejotina, 
jog jei pinigai bus išskaičiuoti iš 
jos atlyginimo, ji kreipsis į teismą.

I.Andrukaitienė su rajono valdžia 
dar prieš Naujuosius metus buvo su-
tarusi, jog išeis iš darbo savo noru, 
jeigu rajono Taryba jei panaikins 
anksčiau skirtą drausminę nuobau-
dą. Tačiau Taryba nusprendė nuo-
baudos nenaikinti, o jos atleidimą 
formuluoti ne „šalių susitarimu“, 
o „praradus pasitikėjimą“. Žodžiu, 
gražiuoju atsisveikinti nenorėta.    

Priminsime, kad I.Andrukaitienė 
rajono Tarybos sprendimu nuo 
balandžio vidurio bus atleista iš 
A.Vienuolio progimnazijos di-
rektorės pareigų. O jau pernai 
I.Andrukaitienė kreipėsi į teismą 
dėl jai Anykščių rajono tarybos 
skirtos nuobaudos panaikinimo. 

Vasario mėnesį Anykš-
čių rajono tarybai nusprendus 
I.Andrukaitienę atleisti iš darbo 
„kaip praradusią pasitikėjimą“ di-
rektorė „Anykštai“ teigė, jog ir šį 
Tarybos sprendimą neabejotinai 
skųs teismui. Tie 966,97 euro, ku-
riuos I.Andrukatienei siūloma gera 
valia sumokėti, jei ji „geros valios“ 
neparodys, bus išskaičiuoti iš jos 
atlyginimo.  

Rajono Tarybai pateiktame 
sprendimo projekte rašoma, jog 
„siūlymas“ I.Andrukaitienei patei-
kiamas remiantis Anykščių rajono 

Rajono Taryba prieš išleisda-
ma A.Vienuolio progimnazi-
jos direktorę, Kovo 11-osios 
Akto Signatarę Ireną Andru-
kaitienę į pensiją planuoja iš 
jos atimti 966,97 euro

 Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Žemė pinga, ūkininkai 
neperka

Baigiantis 2014 metams imta 
skaičiuoti, kaip pakeitė žemės 
ūkio paskirties žemės rinką va-
dinamieji saugikliai, kuriuos pra-
eitų metų pavasarį įvedė Vyriau-
sybė.

Medis užmušė 
jauną vyrą

Devynių mėnesių tarnybos – 
per mažai?

Zenonas MAMENIŠKIS, šaulys, vienas 
iš nepriklausomos Lietuvos kariuomenės 
kūrėjų Anykščiuose: „Vyrams reikia ka-
riuomenės, tai natūralu – gauna adrena-
lino, tampa savarankiškes-
ni, pasitempia. “

Apie naftą

Linas BITVINSKAS: „Žino-
ma, mes, lietuviai, nuolankiai 
galvytes nulenkiam, juk eks-
pertai sako, vadinasi, taip ir 
yra.“

Žuvęs vyras augino du vai-
kus. 
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spektras

Šv. Mišių aukai naujoje Utenos 
bažnyčioje vadovavo kun. Kęstutis 
Palepšys, giedojo Lietuvos Mokslų 
akademijos choras, garbės sargy-
boje su vėliavomis stovėjo kariai ir 
šauliai, jautėsi pamaldumo ir tau-
tiškumo dvasia. Pagerbę žuvusius 

Vanduo. Praėjusiais metais iš 
Lietuvos žemės gelmių buvo pa-
imta daugiau kaip 132 mln. kub. m 
gėlo geriamojo vandens ir daugiau 
kaip 140 tūkst. kub. m mineralinio 
vandens, naudojamo gerti ir svei-
katinimo procedūroms. Požeminio 
vandens išgauta 2 proc. daugiau nei 
prieš metus. Lietuva - bene vieninte-
lė Europos valstybė, gerti naudojanti 
tik požeminį vandenį. Geriamasis 
vanduo išgaunamas iš devyniolikos 
arčiau ar giliau slūgsančių vandenin-
gųjų sluoksnių. Lietuvos geologijos 
tarnybos prie Aplinkos ministerijos 
(LGT) duomenimis, šalyje yra 1304 
gėlo geriamojo požeminio vandens 
ir 37 mineralinio vandens vanden-
vietės. 

Tirs. Finansinių nusikaltimų ty-
rimo tarnybos (FNTT) direktoriaus 
generolo Kęstučio Jucevičiaus pati-
kimumas bus tikrinamas poligrafu. 
Vidaus reikalų ministro Sauliaus 
Skvernelio nurodymu tyrimą atliks 
Antrasis operatyvinių tarnybų de-
partamentas (AOTD) prie Krašto 
apsaugos ministerijos. Vidaus rei-
kalų ministro S. Skvernelio įsakymu 
VRM generalinė inspekcija atlieka 
tarnybinį patikrinimą dėl FNTT va-
dovo generolo K. Jucevičiaus pa-
tikimumo ir galimai korupcinių jo 
ryšių. “Tai yra tiesa, K. Jucevičius 
bus tikrinamas poligrafu. Penkta-
dienį buvo susirinkusi komisija, kuri 
būtent pakartotinai tyrė K. Jucevi-
čiui mestus įtarimus, kurie buvo tiek 
viešojoje erdvėje, tiek ir kitur. Komi-
sijos sprendimas buvo pasiūlyti jam 
pasitikrinti poligrafu, ir jisai sutiko”, 
- patvirtino vidaus reikalų ministras 
S. Skvernelis. 

Ispanija. Siekiant priimti laikiną 
pieno gamintojų ir perdirbėjų san-
tykius reglamentuojantį įstatymą, 
žemės ūkio ministrė Virginija Bal-
traitienė įsigilino ir į Ispanijos patirtį 
šioje srityje. Su Ispanijos žemės ūkio 
ministre Izabele Garsija Techerina 
susitikusi V. Baltraitienė daugiausiai 
diskutavo apie Ispanijoje 2013 m. 
priimtą maisto grandinės santykius 
reguliuojantį nacionalinį įstatymą. 
Ispanija viena pirmųjų iš Europos 
šalių, kurios reguliuoja maisto tie-
kimo grandinę. Šiuo reguliavimu 
siekiama pagerinti maisto produktų 
tiekimo grandinės funkcionavimą ir 
koordinavimą, didinti žemės ūkio ir 
maisto pramonės sektoriaus efekty-
vumą ir konkurencingumą. 

Policija.  Sekmadienio vakarą ligo-
ninėje mirė 46-erių vyras, kurį konf-
likto metu sužalojo girtas pareigūnas. 
Šeštadienį, apie 21.20 val., Vilniuje, 
Gerosios Vilties gatvėje esančiame 
bute, per konfliktą, įvykusį ne tarny-
bos metu, neblaivus (nustatytas 2,26 
promilės girtumas) Vilniaus apskri-
ties vyriausiojo policijos komisariato 
Kelių policijos valdybos Nusikals-
tamų veikų eismo saugumui tyrimo 
skyriaus vyresnysis tyrėjas A. N. (g. 
1969 m.) sužalojo 1968 m. gimusį 
vyrą. Pareigūnas iššovė iš savigynai 
išduoto pistoleto PM. Sužeistasis dėl 
šautinės žaizdos galvoje buvo pagul-
dytas į reanimacijos skyrių.

Padangos. Italijos padangų ga-
mintojos “Pirelli” kontrolinis akcijų 
paketas bus parduotas Kinijos vals-
tybinei korporacijai “China National 
Chemical Corp.” (CNCC), praneša 
laikraštis “The Financial Times”. 
Didžiausia “Pirelli” akcininkė šiuo 
metu yra Rusijos “Rosneft”. Sando-
ris vertinamas 7,1 mlrd. eurų, jį pla-
nuojama įgyvendinti kelias etapais.

Gyvenęs ir miręs laisvu
Sekmadienį netoli Skiemonių, bet jau Utenos rajone esančiame Pa-

piškių kaime minėtos paskutiniojo Lietuvos partizano Antano Krau-
jelio-Siaubūno (1928-1965) 50-ios žūties metinės: plazdėjo trispalvės, 
prisimintas teisingas ir šlovingas partizaninis judėjimas, skelbta bū-
tinybė ir šiais laikais kovoti ir aukotis dėl tėvynės ir teisingumo.

Raimondas GUOBIS

už tėvynę prie paminklo Utenio 
aikštėje, minėjimo dalyviai nuvyko 
į Papiškius, kur jau buvo susibūru-
si minia, keliolikos kilometrų žygį 
įveikę Utenos 9-ios rinktinės jaunieji 
šauliai, plazdėjo vėliavos. Prie pat 
paminklo, šalia namo, kuriame sau-

gumiečių užspiestas 1965 m. kovo 
17-ąją ir žuvo partizanas A. Krau-
jelis-Siaubūnas, buvo prisiminta, 
nors tragiška, bet šlovinga, patriotų 
krauju sulaistyta pokario Lietuvos 
istorija. Utenos rajono meras Alvy-
das Katinas prabilo išminčiaus Da-
lai Lamos mintimis apie gyvenimą 
ir mirtį, apie A.Kraujelio pasirinktą 
aukščiausią vertybę - mirties auką 
dėl savo ir tėvynės laisvės, pastebė-
jo, kad laisvės karys ir mirė laisvas. 
Atkuriamojo seimo pirmininkas Vy-
tautas Landsbergis savo ilgoje kal-
boje A.Kraujelį sulygino su legenda, 
kurią išgirdo apie 1960-uosius ke-
liaudamas Aukštaitijos ežerais. “Jo 
kapas yra nežinomas, bet tas kapas 
yra visa Aukštaitija, gal mes žvelg-
dami į šitas kalvas, laukus, miškus 
jo kapą matome, gal nuolat pro jį 
praeiname. Girdisi balsų, kurie ska-
tina žmones vertinti tuos laikus ki-
taip, bet mes niekada nepamirškime, 
kas į mūsų kraštą atėjo, kas čia ėmė 
siautėti, kas sukėlė karą”. - kalbėjo 
V.Landsbergis. 

Seimo narė Milda Petrauskienė 
kalbėjo apie unikalų gebėjimą net 17 
metų kovoti ir nepakliūti priešams 
ir išlikti visų sąmoningų lietuvių 
mylimu bei gerbiamu.

Signataras Algirdas Endriukaitis 
kalbėjo apie A. Kraujelio persekio-
tojų ir KGB bei kitų nusikalstamų 
organizacijų išteisinimą, apie Pane-
vėžio teismo 2014 m. lapkričio 26 
dienos nutartį. Jis teigė, kad tokius 
sprendimus priimantys teisėjai netu-
rėtų dirbti nepriklausomos Lietuvos 
teisme. Genocido Tyrimo centro 
direktorė Teresė Birutė Burauskaitė 
kalbėjo apie visuomenėje žinomų, bet 
nežinia kam tarnaujančių žmonių at-
kaklius, grėsmingus siekius atimti 
A. Kraujeliui laisvės kovotojo var-
dą. Svarbiausius A. Kraujelio gyveni-
mo ir kovos faktus priminė jo sesuo 
Janina Šyvokienė. A. Kraujelio žmo-
na Janina Snukiškytė prisiminė savo 
meilę, džiaugsmą, laimę dešimt metų 
gyvenant kartu, papasakojo tų įsimin-
tinų paskutinių mėnesių ir lemtingos 
dienos įvykius, pranašingą sapną bei 
viltingus paskutiniojo partizano žo-
džius, kad Lietuva bus laisva.

Skambėjo dainos, Lietuvos ka-
riuomenės orkestro griežiami mar-
šai, trenkė garbės sargybos karių 
šautuvų salvės, dangus buvo giedras, 
pūtė žvarbokas vėjas, tad ypatingai 
gaivino ir stiprino ne tik bendramin-
čių pokalbiai, bičiulystė, bet ir karšta 
arbata bei šaulių su meile išvirta gar-
di košė. Gaila, kad paminėjime jau 
nebuvo monsinjoro Alfonso Svarins-
ko, gaila, kad nesimatė ir anykštėnų.

Po renginio vedėjos, Anykščių 
kultūros centro Svėdasų skyriaus 
meno mėgėjų kolektyvų narės 

Tradicinis, jau devynioliktasis, 
turnyras buvo kaip reta gausus – 
dalyvavo 46 suaugę ir 22 vaikai 
iš Raseinių, Utenos, Ignalinos, 
Ukmergės, Kėdainių, Kupiškio, 
Anykščių ir netgi šalies sostinės. 
Dėl taurės kovojo jau antrus me-
tus turnyre dalyvaujanti šešia-
metė ukmergiškė Liepa Šarkaitė, 
o iš Utenos atvykęs Šamilis Gai-
nanovas, gimęs 1931 metais. 

Pereinamąją, anykštėnams 
skirtą taurę iškovojo Kęstutis Lu-
koševičius iš Levaniškio. 

Jis taurę iškovojo antrus metus 

Dėl signatarės taurės kovojo šešiametė 
ir 83-ejų senolis
Sekmadienį Antano Vienuolio progimnazijoje vyko šachmatų 

turnyras Kovo 11-osios akto signatarės Irenos Andrukaitienės tau-
rei laimėti. Jame dalyvavo 66 šio intelektualaus sporto atstovai. 

iš eilės. 
Suaugusiųjų grupėje nugalė-

toju tapo Saulius Rackevičius iš 
Ignalinos. Tarp 1-4 klasių moks-
leivių nugalėjo Karolis Račkaus-
kas iš Kėdainių, tarp 5-8 klasių 
– Martynas Dolmantas iš Ukmer-
gės,  tarp 9-12 klasių – Vygan-
tas Kavaliauskas iš Rokiškio. Iš 
anykštėnų moksleivių  pirmas 
buvo Nojus Grilauskas, antrąją 
vietą iškovojo Rėjus Šajevičius 
ir trečiąją – Nojus Šablauskas.

Tarp moterų neįveikiama buvo 
Birutė Stundienė iš Ukmergės.

 Beje, tarp moterų pergales 
skynė ir šio turnyro viena iš or-
ganizatorių Skaivė Meškauskie-
nė, tačiau savo iškovotus laimė-
jimus ji perleido svečiams. 

Trys spektakliai per vieną dieną
Šį sekmadienį Svėdasų kultūros namuose vyko tradicinis ren-

ginys, skirtas tarptautinei teatro dienai, „Tegyvuoja teatras“. 
Gausiai susirinkę svėdasiškiai bei jų svečiai pasižiūrėjo net tris 
skirtingų žanrų spektaklius.

Irmos Deguckienės sveikinimo 
žodžių, scenoje pasirodė Aulelių 
vaikų globos namų teatro grupė 

„Spindulėlis“. Jaunieji aktoriai, 
vadovaujami Silvos Meištienės, 
parodė nuotaikingą spektaklį pa-
gal visiems gerai žinomą populia-
rią pasaką „Išpuikusi princesė“. 
Tiek Svėdasų, tiek kitų kultūros 
namų scenoje šis kolektyvas jau 
ne kartą yra žiūrovams  dovano-
jęs dozę geros nuotaikos spekta-
kliais, kupinais muzikos, spalvų, 
originalių idėjų, neįprastų kom-
pozicinių sprendimų, spalvingų 
dekoracijų

 Anykščių kultūros centro Vait-
kūnų skyriaus dramos mėgėjų 
kolektyvas, vadovaujamas Aldo-
nos Bagdonienės pasirinko nuo-
taikingą vaidinimų sodžiui kūrėjo 
kunigo Kazimiero Čiplio-Vijūno 
komediją „Medinė piela“. Nors 
komedijų autorius gyveno ir kūrė 
19 amžiuje, spektakliuose gvilde-
namos temos tebėra aktualios iki 
šiol. Sėkmingai į savo vaidmenis 
įsijautę Angelė Belaūsienė, Pranas 

Maišelis, Vidas Balaišis ir Vytau-
tas Dalinkevičius scenoje dar kartą 
akivaizdžiai įrodė, kad nesantaika 
šeimoje, girtuoklystė prie gero ne-
priveda.

Utenos kultūros centro Užpalių 
skyriaus vaikų dramos kolektyvas 
„Artistukai“, vadovaujamas Biru-
tės Minutkienės, spektaklyje „Ben-
draamžiai“ atkūrė jaunimo gyve-
nimo džiaugsmus ir nesėkmes, 
atskleidė skaudulius, įvairias pro-
blemas. Kaip pastebėjo vadovė B. 
Minutkienė, kartu vaidinusi su jau-
naisiais užpalėnais, scenoje buvo 
atkurtos ne išgalvotos, bet  tikros 
istorijos, kurias savo kūriniuose 
yra papasakojusi rašytoja Nacio-
nalinės premijos laureatė Vanda 
Juknaitė.  

Teatralams dėkojo renginio 
organizatoriai Anykščių kultūros 
centro Svėdasų skyriaus vadovai 
Rožė ir Vilius Lapieniai, renginio 
vedėja Irma Deguckienė, įtei-
kę rėmėjų kavinės „Pas Gedą“, 
UAB „Žaliadvaris“, Medžiotojų 
klubo „Svėdasai“ dovanas. 

Vytautas BAGDONAS

Linksmoje komedijoje „Medinė piela“ linksmai vaidino ir Pra-
nas Maišelis (dešinėje) kartu su Vidu Balaišiu  Autoriaus nuotr.

Preliminariais duomenimis, Pa-
juostinio kaime sodybą turintis 
vasarotojas paprašė du kavarskie-

Prie paminklo partizanui Antanui Kraujeliui-Siaubūnui susimąstė 
jo žmona Janina bei sūnus Antanas.   Autoriaus nuotr.

Turnyre dalyvavo 66 intelektualaus sporto atstovai. 
Autoriaus nuotr.

Medis užmušė jauną vyrą
Šeštadienį, apie 14 valandą, Pajuostinio kaime (Troškūnų sen.) 

medis užmušė 31-erių metų vyrą. 

čius išpjauti šalia sodybos augan-
čius medžius. Žuvęs vyras dirbo su 
benzopjūklų, o antrasis jam talki-

ninkavo. 
Manoma, kad benzopjūklininko 

nupjautas medis virsdamas nulaužė 
šalia augusį medį ir krisdamas nu-
laužtojo medžio kamienas užmušė 
jauną vyrą. Į įvykio vietą atvykę 
medikai jam nebegalėjo padėti. 
Žuvęs vyras augino du vaikus. 

Anykščių rajono policijos komi-
sariatas dėl vyro mirties pradėjo 
ikiteisminį tyrimą. Matyt, mirties 
priežasties konstatavimas nebus 
ypač sudėtingas, tačiau pareigūnai 
aiškinsis ir talkininkų samdymo 
aplinkybes.     

-ANYKŠTA

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt
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komentarai

SAVAITGALIO DISKUSIJA

“Savaitgalio diskusija” portale anyksta.lt - nuolatinė portalo rubri-
ka. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kviesime skaitytojus portale 
anyksta.lt diskutuoti anykštėnams aktualiomis temomis, o antradie-
niais „Anykštoje“ spausdinsime šių diskusijų apžvalgas. 

@ Ogi: “Manau, kad koalicija iš-
liks, tik neaišku kokia. Anykščių po-
litikai pademonstravo protu nesuvo-
kiamą polinkį parsidavinėti. Liberalai 
irgi gerai pasirodė. Perkamos paslau-
gos šiais laikais labai paklausios”.

@ Atsibodo: „Pažiūrėsim jų darbą, 
o dėl Obelevičiaus gėda, kol tyrimas 
tęsiasi turėtų, jei sąžiningas būtų nie-
kur nelįsti, bet kiaulės akys didelės, 
kaip dabar išeina paleistuvis mero 
patarėjas, atsiprašau“

@ Juozukas: „Tai kuri koalicija 
laikytis turi - Kovo - 6 - osios (apie 
kurios nugarmėjimą nieko nerašoma 

ir balsuotojų neatsiprašoma), ar ta ko-
alicija (dalis ir anksčiau paminėtos)
apie kurios egzistavimą turime žinių 
ir kurios dalis rinkėjams nepadėko-
jo?“

@ Algis: „Sigutis Obelevičius 
privalo pasitraukti iš to vicemero. 
Apie ši asmenį jau filmai kuriami 
„Dviračio šou“.... matomai Anykš-
čiuose jis ketina kurti viešnamių 
tinklą... oi gėda... o jis vicemeras. 
Ar gali toki asmenį patvirtinti TA-
RYBA? Jei taip būtų, tai anykštė-
nams baisi gėda“...

@ Na: „Kad valstiečiai ir koncer-

vai prieš antrą rinkimų turą susivie-
nijo po KGB kapitono išskleista vė-
liava ir iškilmingą momentą įamžino 
Chruščiovo laikų fotografijoje. Pla-
čiau - savivaldybės puslapyje“...

@ Psichologė: „Parenkant naują 
komandą, būtina pažyma iš Gusto. 
Labai skverbiasi šizofrenijos kvapas.
Daktare padėk!“ 

@ Many: „Kai tokie resursai buvo 
mesti, vargu ar galima mąstyti apie 
skaidrumą.Amen Anykščių miestui.“

@ Tik: „Po pirmo naujos savival-
dybės pasėdžio įsitikinsit ar “šlubo 
vokiečio lazda” gerai dirba. Turėkit 
kantrybės, laikas parodys“.

@ Magija: „Labai juokingas va-
karykščių priešų broliavimasis. Per 
rinkimus abi pusės elgėsi nekorektiš-
kai. Ypač su žodžiais nesiskaitė kon-
cervai.“

@ Naujas formatas: „Vieni rėkė 
– „tulpinis“, kiti bliovė „paleistuvis“, 
o dabar visi bučiuojas ir fotografuo-
jas.“

@ Senas: „Taip rėkė ne vieni ir 
kiti, o socdemai. Iš jų pusės sklido ap-
kalbos ir apie Tubį, ir apie Sigutį. Ką 
tai reiškia, manau, suprantama“...

@ Stebėtoja: „Negaliu sakyti ar 
išsilaikys iki 14 d., bet iki kaden-
cijos vargu. Esu ne politikė, labiau 
gal stebėtoja, todėl tokios koalicijos 
nesuprantu, teisti arba vyksta teis-
mai lyg ir liberalams netiktų Tokios 
etiketės,manyčiau, liberalai sau de-
dasi minusą prieš seimo rinkimus.
Linkiu visiems suspėti atlikti pareigas 
žmonėms, kad pajustume permainas 
darbais, o ne kalbomis.“

@ Grūdas: „Kaimiškas rajonas 
- be kaimo atstovų. Labai logiška - 
Anykščiai bus kurortas, o kaimiakai 
palauks, kol patys to ir to nesulauks“.

@ P. E.: „Išsilaikys. Ir dar yra šan-
sų jai sustiprėti, jei prie jos prisijungs 
liberalas Gervinskas.“

(Komentatorių kalba netaisyta)
-ANYKŠTA

Vieni rėkė – „tulpinis“, 
kiti bliovė „paleistuvis“

spektras

Sabonis. JAV studentų (NCAA) 
krepšinio lygos šešioliktfinalyje 
sekmadienį “Gonzaga Bulldogs” 
komanda, kuriai atstovauja lietuvis 
Domantas Sabonis, Sietle 87:68 
(46:29, 41:39) nugalėjo “Iowa 
Hawkeyes” ekipą. D. Sabonis per 
27 min. pelnė 18 taškų (dvitaškiai 
6/10, baudos 6/8) ir buvo antras pa-
gal rezultatyvumą nugalėtojų gre-
tose. Jis dar atkovojo 9 kamuolius 
ir 3 kartus prasižengė.”Bulldogs” 
aštuntfinalyje žais su “UCLA Bru-
ins” krepšininkais.

Išrinko. Sekmadienį įvykusius 
Gagaūzijos autonomijos Moldo-
vos sudėtyje baškano (vadovo) 
rinkimus laimėjo Irina Vlach, su-
rinkusi daugiau kaip 50 procentų 
balsų. Kaip informavo I. Vlach 
rinkimų štabo atstovai, suorgani-
zavę lygiagretų balsų skaičiavimą, 
ji surinko 53,21 procento balsų, o 
jos pagrindinis konkurentas Niko-
lajus Dudoglas - 18,20 procento. Iš 
viso į baškano postą pretendavo 10 
kandidatų.Rinkėjų aktyvumas su-
darė 58,1 procento. 

Reikia. Afganistano preziden-
tas Ašrafas Gani Ahmadzajus pa-
reiškė, kad JAV kariškių buvimas 
šalyje yra būtinas. Pasak valstybės 
vadovo, dauguma Afganistano gy-
ventojų nori, kad Amerikos kariuo-
menė liktų šalyje. “Jie mano, kad 
Jungtinės Valstijos yra jų ateities 
garantas”, - teigė jis interviu radi-
jo stočiai NPR. Be to, pasak pre-
zidento, Afganistano vyriausybei 
svarbu, kad “Islamo valstybės” 
grupuotė nesustiprintų savo pozi-
cijų. “Terorizmas tampa sistema, 
kontroliuoja didžiulius išteklius”, 
- pažymėjo A. Gani Ahmadzajus. 
Tarptautinės saugumo pajėgos, ku-
rias sudarė JAV ir jų sąjungininkų 
kariškiai, buvo įvestos į Afganista-
ną 2001 metais kovoti su radikaliu 
Talibano judėjimu ir “Al Qaeda” 
grupuote.

Negaus. Graikija negaus lėšų iš 
euro zonos gelbėjimo fondo tol, 
kol neįgyvendins visų jos siūlomų 
reformų, sekmadienį laikraščiui 
“The Financial Times” pareiškė 
Ispanijos ekonomikos ministras 
Luisas de Gindosas. “Mes pati-
krinsime, ar reformų sąrašas yra 
pakankamai išsamus. (Bet) nebus 
jokių paramos išmokų, kol nebus 
nustatyta, kad reformos patvirtintos 
ir vykdomos”, - sakė Ispanijos mi-
nistras laikraščiui. Tai prieštarauja 
Graikijos premjero Aleksio Cipro  
pareiškimui, kad lėšų išmokėjimas 
jo vyriausybei bus pradėtas, vos 
tik naujas reformų sąrašas bus pa-
teiktas Graikijos kreditoriams, rašo 
“EUbusiness”.

Stalinas. Britų režisierius 
Armandas Janučis (Arman-
do Iannucci) ketina kurti fil-
mą apie Josifą Staliną, praneša 
“The Hollywood Reporter”. 
“Tai bus kažkas panašaus į ko-
mediją apie Stalino mirtį”, 
- pareiškė A. Janučis. Jis pri-
dūrė, kad juosta apie sovietų 
lyderį bus būtent vaidybinis fil-
mas, o ne televizijos projektas. 
J. Stalinas mirė nuo kraujo iš-
siliejimo į smegenis 1953 metų 
kovo 5 d. Balzamuotas jo kūnas 
iki 1961 metų buvo laikomas 
Lenino mauzoliejuje, o paskui 
buvo palaidotas prie Kremliaus 
sienos. 

Parengta pagal 
ELTA informaciją

Bendruomenė 
apgins ir Tėvynę

Saulius RASALAS, Andrioniš-
kio seniūnijos seniūnas: 

„Seniūnijos bendruomenė spren-
dimą sutiko ramiai. Kadangi ben-
druomenės pirmininkas jau daug 
metų savanoris, tai Tėvynės gyni-
mo dvasia seniūnijoje ugdoma ir 
be šio sprendimo. Tiek metų ben-
druomenė, gynusi seniūniją, ap-
gins ir Tėvynę.

Aš tikiuosi, kad prie šiandieni-
nės politinės dvasios šauktinių ne-
beprireiks, kad į tarnybą susirinks 
pakankamas skaičius savanorių. 
Problema galėtų būti, kai žmonės 
turi kokį verslą ar paskolą – palikti 
9 mėnesiams ir išeiti tarnauti – gali 
būti per daug problematiška. Šiuo 
atveju reikėtų galimybės tokiems 
žmonėms tarnybą atlikti ne vienu 
kartu, o, pavyzdžiui, apmokymus 
atlikti per kelis kartus“.

Reikia 
motyvacijos

Zenonas MAMENIŠKIS, šau-
lys, vienas iš nepriklausomos 

Devynių mėnesių tarnybos – per mažai?
Seimas pritarė šauktinių kariuomenės sugrąžinimui. Dabar 

jaunuoliai nuo 19 iki 26 metų gali laukti šaukimo atlikti 9 mėne-
sių karinę tarnybą. Nors anksčiau buvo kalbėta, kad šaukiamų-
jų amžius bus iki 38 metų, jei jie yra įgiję aukštąjį išsilavinimą, 
tačiau priimta, kad vyresni, iki 38 metų, į kariuomenę galės eiti 
savanorišku principu.

„Anykšta“ klausė, kaip vertinate privalomosios karo tarnybos 
grąžinimą?

Lietuvos kariuomenės kūrėjų 
Anykščiuose:

„Vyrams reikia kariuomenės, tai 
natūralu – gauna adrenalino, tampa 
savarankiškesni, pasitempia. Labai 
gerai, kad grąžina privalomąją tar-
nybą. Juo labiau kai yra tiek nedir-
bančio jaunimo, tai jis dar galės 
užsidirbti. Tačiau, manau, kad 9 
mėnesių tarnybos – per mažai. Jei 
mokyklose būtų pradinis karinis 
parengimas, tai per tą laiką gal ir 
būtų galima paruošti karį. Juo la-
biau kad kariuomenėje reikia daug 
„ne visai“ karinių žinių – topografi-
jos, inžinerijos ir panašių. Jos nau-
dingos ir civiliniame gyvenime. 

Pamenu, kad tarybiniais laikais 
kariuomenės nebuvo drovima-
si, žinojom, kad 2–3 metus teks 
atiduoti tėvynei ir tik po to kurti 
savo gyvenimą. Dabar jau yra, 
kad jaunuoliai drovisi vaikščioti 
su uniforma, kalba: „Kaip aš su ja 
vaikščiosiu?“

Manau, kad privalomosios tar-
nybos sustabdymas buvo klaida. 
Pažiūrėkim, juk Rusija šauktinių 
nepanaikino, Izraelyje tarnyba taip 
pat privaloma. Gal tik JAV, kurios 
kariuomenė labai gerai techniškai 
aprūpinta, galėjo sau leisti profesi-
onalią kariuomenę. O pas mus, kai 

yra tik apie 3 milijonus gyventojų, 
privalomos tarnybos stabdyti ne-
reikėjo. Dabar, manau, kils proble-
mų surenkant šauktinius. 

Svarbiausia skatinti motyvaciją 
kaip kokioje Danijoje, kurioje ei-
damas tarnauti pilietis žino, kad jis 
dėl tarnybos nuskriaustas nebus, o 
gaus visokių palengvinimų ir pri-
vilegijų tolimesniame gyvenime. 
Taip pat viskas labai priklauso nuo 
mūsų „viršūnėlių“. Tam, kad į ka-
riuomenę neimtų teistų, pritariu“.

Situacija buvo 
įvertinta 
neteisingai

Raimondas BALSYS, ūkinin-
kas, rajono Tarybos narys: 

„Manau, kad esama situaci-
ja įpareigoja grąžinti šauktinių 
kariuomenę. Nors manęs, gal tai 
nepalies – ūkyje nėra šauktinių 
amžiaus darbuotojų. Gal ir be 
reikalo buvo panaikinta priva-
lomoji tarnyba, tiesiog nebuvo 
teisingai įvertinta situacija Ru-
sijoje“. 

Ar bus alternatyvi 
tarnyba?

Ramūnas ZLATKUS, Anykš-
čių technologijos mokyklos di-
rektorius: 

„Kol kas apie tai su mokyklos 
jaunimu dar nekalbėjau. Žinau, 
kad porą vaikinų tvarkėsi doku-
mentus stojimui į Krašto apsaugos 

savanorių pajėgas. Sakau: „Nuo 
kariuomenės suksitės?“ Sako: „Ne, 
norim“.

Mano nuomone, tarnyba rei-
kalinga, tikslas geras, bet reikia 
žiūrėti detalių. O apie detales in-
formacijos trūksta. Svarbu, kaip 
bus išspręsti kai kurie niuansai: jei 
jaunuolis įsidarbins ir gaus šauki-
mą, tai ar darbdavys galės beveik 
metus laiko laikyti darbo vietą? Tai 
neramina. O kaip būtų su pasko-
lomis? Juk 25-erių jaunuolis jau 
dažniausiai būna įsidarbinęs, įsi-
važiavęs ir dažnai paėmęs paskolą. 
O ar bus alternatyvi karo tarnyba? 
Pažinojau jaunuolį iš Vokietijos, 
kuris sakė, kad eis į alternatyvią. 
Juk visokių žmonių yra. Kas bus 
su jais? Juk kai tiek kalbame apie 
žmogaus teises, turim užtikrinti jas 
ir šauktiniams.

Mano kartos žmonės apie ka-
riuomenę atsimena labai negerų 
prisiminimų. Aišku, kaip kur patai-
kydavo tarnauti. Dar prieš panaiki-
nant privalomąją tarnybą tarnavęs 
žmogus pasakojo, kad ir pas mus 
buvo ne viskas gerai, kad buvo vis-
ko. Kyla klausimas, ar bus išspręs-
ta ši problema? Kariška drausmė, 
kurios išmoko kariuomenėje, ge-
rai, bet reikia užtikrinti, kad nebūtų 
nestatutinių santykių. 

Dirbdamas su jaunimu pastebiu, 
kad labai suprastėjusi jų sveikata. 
Būna, kad pažymas apie suprastė-
jusią sveikatos būklę atneša būrys 
jaunuolių.

Kaip ir sakiau – tikslas kilnus, 
geras, reikia, bet reikia žiūrėti į 
niuansus“.

-ANYKŠTA

Portalo www.anyksta.lt rubrikoje „Savaitgalio diskusija“, klau-
sėme: „Ar išliks liberalų-konservatorių koalicija bent iki pirmojo 
naujosios kadencijos Tarybos posėdžio, vyksiančio balandžio 14-
ąją? O gal atsiras dar ir trečia sutartis?”

Išrinktojo mero Kęstučio Tubio liberalai pasirašė koalicinę su-
tartį su konservatoriais, “darbiečiais” ir Arūno Liogės sąrašo na-
riais dėl bendro darbo 2015-2019 m. kadencijos rajono Taryboje. 
Tai jau antra koalicinė sutartis. Prieš antrąjį mero rinkimų turą 
sutartį buvo pasirašę Anykščių konservatoriai, “valstiečiai” ir so-
cialdemokratai. 
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Pasirodė, kad saugikliai ir ar-
tėjantis euras padėjo kryžių. Že-
mės kaina ėmė mažėti, o prekyba 
faktiškai sustojo. Ūkininkai, kurie 
sveikino saugiklių įvedimą, nustojo 
pirkti žemes – jie gali palaukti, nes 
žemės savininkai nebegali bet kam 
parduoti žemės. Žemės savininkų 
Lietuvoje yra apie milijoną,  ūkinin-
kų – apie 300 tūkstančių, taigi po-
tencialių pirkėjų tris kartus mažiau 
negu galinčių parduoti. Tai ir sudarė 
sąlygas stagnacijai šioje sferoje. 

Anykščių rajonas negali pasi-
girti našiomis žemėmis, dirbamos 
žemės hektaras čia visada kainavo 
mažiau negu kokiuose Kėdainiuo-
se ar Biržuose. Po įvestų apriboji-
mų dirbamą žemę pirkti kaina nu-
krito dar labiau. Faktiškai prekyba 
žeme nevyksta, nes dingo ir pirkė-
jai, ir pardavėjai. Gegužę pasibai-
gęs draudimas užsieniečiams pirkti 
dirbamą žemę Lietuvoje sukėlė ir 
lūkesčius, ir tikrą tautinę isteriją. 
Iki tol nuosekliai augusi žemės kai-
na džiugino savininkus, buvo tiki-
masi, kad užsieniečiai už Lietuvos 
laukus mokės dar dosniau. Rudenį 
Utenos apskrities žiniasklaidoje 
jau buvo galima perskaityti tokių 
skelbimų: „Ūkininkas perka žemę. 
Moka iki 3000 litų už hektarą“. 

Taip pat visiškai išnyko skelbimai 
apie tai, kad dirbamą žemę perka 

Euras ir apribojimai padėjo 
kryžių ant žemės Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

kompanijos. Tik atėjus pavasariui 
vėl atsirado pavienių skelbimų, ku-
riuose teigiama, kad įmonės ieško 
pirkti žemės.  

Nuo apribojimų kenčia visų 
pirma lietuviai

Taigi, buvo bijoma užsieniečių, 
plojama įstatymui, tačiau atsitiko 
kaip visada – labiausiai nukentėjo 
patys lietuviai, nes saugikliai atsisu-
ko prieš Lietuvos žemės savininkus. 
Pradėti ūkininkauti ir įsigyti žemės 
keblu, jei neturi su žemės ūkiu su-
sijusio išsilavinimo. Iš įstatymo 
naudos aiškiai gavo tik ūkininkai. 
Specialistai sako, kad žemės pasiū-
la išliko tokia pati, o perkančiųjų 
sumažėjo, todėl krito kainos. 

Labiausiai nukentėjo našios že-
mės. Prieš įstatymo priėmimą, der-
lingose Šiaurės Lietuvos arba Vi-
durio Lietuvos žemės kainavo iki 
20 tūkstančių litų už hektarą, dabar 
kaina nukrito iki 10-12 tūkstančių. 
Sumažėjo kainos ir Anykščių rajo-
ne. Dar pavasarį iki saugiklių įtvir-
tinimo dirbamos žemės hektaras 
kainavo iki 8-10 tūkstančių, pras-
teni ir smulkesni sklypai kainavo 
iki 6 tūkstančių litų. Šiuo metu pre-
kyba visiškai sustojo, o žemės kai-
na nukrito iki 3-4 tūkstančių litų. 
Nuo didesnio sumažėjimo Anykš-
čių rajoną išgelbėjo tik tai, kad są-

lyginai kainos čia ir nebuvo labai 
aukštos. Pavarčius populiariausius 
skelbimų portalus randi vos kelis 
skelbimus apie parduodamą žemę 
Anykščių rajone, beje, jie kažkaip 
visiškai prasilenkia su realybe, už 
hektarą prašoma ir 10-15 tūkstan-
čių litų. 

Su Pasvaliu galim konkuruoti 
tik paežerėmis

Buvęs Anykščių savivaldybės Že-
mės ūkio skyriaus vedėjas Antanas 
Katliorius sakė, kad pirkimas išties 
sustojo dėl keleto priežasčių. „Pir-
miausia tai labai pailgėjo procedū-
ros, žemę ne visi gali pirkti, pirme-
nybė kaimynas, dirbantiems žemę. 
Kai atsiranda kažkokie apribojimai, 
rinka stoja, žemės kaina krenta. 
Aišku, ar tai paranku ūkininkams, 
čia jau kitas klausimas. Kitas daly-
kas yra euro įvedimas. Matyt, dalis 
žemės savininkų laukė, kol pasikeis 
pinigai ir mąstė, kad neverta dabar 
pardavinėti“,- sakė A.Katliorius. Jo 
teigimu, yra dar ir mažesnių išori-
nių veiksnių, kurie daro įtaką žemės 
pardavimui. „Matyt, šiuo laiku ūki-
ninkai naudoja esamas lėšas sko-
loms padengti. Kai bus išmokėtos 
pagrindinės išmokos, atsiras ir lais-
vų pinigų žemei pirkti. Manyčiau, 
kad  balandžio mėnesį žemės par-
davimas turėtų atsigauti, be to, yra 
iniciatyvų keisti galiojantį laikinąjį 
statymą, mažinti saugiklių“,- teigė 
A.Kaliorius.

Beje, A.Katliorius sakė, kad nie-
kada nebus taip, kad Anykščių ra-
jone esančios žemės kainuos tiek 
pat, kiek Pasvalyje ar Joniškyje. 
„Už mersedesą juk mokam visada 
daugiau negu už seną zaporožietį. 
Jei kokiam Pasvalyje vidutinis grū-
dų derlius yra 9 tonos iš hektaro, tai 
Anykščių rajone, kiek į žemę be-
piltum, vis tiek bus 5-6 tonos. Gal 
Kavarsko ūkininkai, kurie prisilai-

ko visų technologinių reikalavimų, 
gauna didesnius derlius, o štai Kur-
klių, Skiemonių seniūnijose pilk 
kiek nori, vis tiek daugiau nebus. 
Todėl ir žemės kainomis su Pasvaliu 
galime konkuruoti tik vaizdingomis 
vietovėmis – žeme paupiuose ir pa-
ežerėse“, - sakė A Katliorius. 

Alternatyva viena – plėstis 

Ūkininkas, buvęs mero patarė-
jas Arvydas Mačiulis teigia, kad 
po praeitą pavasarį kilusio didelio 
triukšmo viskas nutilo ir dabar nie-
ko nesigirdi. „Kas pirko, tas seniai 
susipirko. Yra statistika, kiek žemės 
valdo užsieniečiai Lietuvoje – di-
džiuliai plotai. Kas pirko per antruo-
sius, kas per trečiuosius asmenis. 
Aš pats šiemet žemės nepirkau. O 
dabartinė tvarka, man atrodo, buvo 
padaryta specialiai. Yra didelių in-
teresų grupių, kurios, matyt, užsako 
muziką“,- mano A.Mačiulis. Pa-
klaustas, ar išties ūkininkams trūks-
ta žemės, A. Mačiulis teigė, kad jei-
gu žmogus užsiima augalininkyste, 
tai išties reikia nemažų ir derlingų 
plotų, o štai auginantiems galvijus 
pakanka ir mažesnių, ir prastesnių 
plotų. „Lietuvoje ten, kur geros že-
mės, seniai viskas išpirkta, tik pas 
mus dar galima rasti dirvonuojan-
čių plotų. Ir kainų skirtumai didžiu-
liai. Nieko nuostabaus – Anykščių 
rajone žemės sudėtis gali keistis 
kas 10 metrų nuo juodžemio iki 
žvyro“,- kainų skirtumus aiškino 
A.Mačiulis.

Troškūnų seniūnijoje gyvenantis 
ūkininkas Sigitas Žiukas sako, kad 
savotiški saugikliai visada buvo: „Ir 
kai pirkau iš valstybės žemę, saugi-
kliai buvo – negalima tam tikrą lai-
ką jos parduoti, negalima keisti pa-
skirties“. Pats ūkininkas sako, kad 
ar pakito kaina, nelabai žino, nes 
įsigyti negalvojo. „Kol kas neturiu 
pajėgumų“,- juokėsi S.Žiukas. 

Staškūniškyje ūkininkaujantis 
Petro Šostucha sakė, kad pernai že-
mės pirkti jam neteko, bet abejoja, 
ar kaina iš esmės keitėsi. „Žinot, 
yra skirtingos vietovės. Jei saky-
sim, Surdegyje ar Raguvėlėje že-
mės yra geresnės, tai į Molėtų pusę 
žemė yra nepalanki ūkininkauti, 
todėl ir nelabai kur buvo kainai 
mažėsi, nes ir taip, palyginus su 
kitomis vietovėmis, kaina nebuvo 
didelė. P.Šostucha įsitikinęs, kad 
žemės ūkio paskirties žemės par-
davimo štilis – laikinas reikalas. 
„Prisimenat, prieš 10 metų sklan-
dė tokios kalbos „Kur ji pasidės?“. 
Pasidėjo. Tai mąstymo inercija, 
o ūkininkaujantis supranta, kad 
reikia plėstis, nes aplenks kiti. 
Žinoma, jeigu žmogus negyvena 
iš žemės, yra senyvo amžiaus, tai 
jam užtenka tiek, kiek turi“, - sakė 
P.Šostucha. 

Žemės pirko net 2 užsieniečiai

Beje, Anykščių rajono tarybos 
narys, ūkininkas Raimondas Balsys 
teigia, kad ilgai esama tvarka neiš-
silaikys. „Šiemet ir man teko pirkti 
žemės jau po apribojimų įvedimo. 
Išties procedūra labai pailgėja – 
siuntinėjami laiškai, pažymos. Ma-
nau, kad per daug skiriama dėmesio 
šiam klausimui ir turbūt tokia tvarka 
greitai bus pakeista, nes tai nereika-
linga gaišatis“, - teigė R.Balsys.   

Įsigaliojus vadinamiesiems 
dirbamos žemės įsigijimo saugi-
kliams, visoje Lietuvoje žemės 
pardavimo sandorių sumažėjo iki 
70 proc. Registrų centro duomeni-
mis, per pirmus septynis šių metų 
mėnesius, palyginti su pernykščiu 
tuo pačiu laikotarpiu, nupirkta 37,3 
proc. mažiau žemės ūkio paskirties 
žemės sklypų. Beje, per tą patį lai-
ką pirkti žemės Lietuvoje pageida-
vo net 2 užsieniečiai, abu sudarę 
santuokas su Lietuvos pilietėmis.  

(Atkelta iš 1 p.)

Anykščių rajone skirtingai nuo našių žemių rajonų dar galima 
rasti dirvonuojančių plotų. 

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.  

Saulėtą popietę į knygų namų 
vaikų kampelį susirinko net trys 
dešimtys svėdasiškių ir svečių, 
net iš Vilniaus ir Utenos rajono, 
tad minėjimas tapo respubliki-
niu. Šių eilučių autorius kalbėjo 
apie įžymųjį Svėdasų kleboną, 
kuriam vadovaujant buvo pa-
statyta dabartinė Šv. arkangelo 
Mykolo bažnyčia, kuris buvo 
geras administratorius, įtakingas 
dvasininkas ir rašto mylėtojas. 
Rankraštyje išliko lenkų kalba 
surašytas ir konkretus ir poetiš-
kas Kupiškio dekanato bažnyčių 
1796 m. aprašymas ir dvasiškų 
pamąstymų, perspėjimų ir pa-
mokymų knyga apie sielos išga-
nymą. 

Įdomu, kad tuo metu, kai šią 
knygą rašė svėdasiškis, klebo-
nas Antanas Baranauskas dar 
net nebuvo gimęs, o štai netoli-
mas kaimynas Antanas Strazdas 
jau 1812 m. buvo išleidęs savo 

šventų ir pasaulietinių giesmių 
rinkinį. Paminėtas ir mokytasis 
Troškūnų klebonas, bernardinas 
Kiprijonas Lukauskas, savo lie-
tuviškų pamokslų rinkinį parašęs 
dar XVIII amžiaus pabaigoje, 
bet kaip knyga jie buvo išleisti 
tik po dviejų šimtmečių. Tad M. 
Smolskis yra pirmosios lietu-
viškos knygos Anykščių krašte 
autorius. Buvo paskaityta pamo-
kančių, bet kartu ir smagių, net 
šypseną keliančių ištraukų. Kū-
rinio kalba, nors ir prikimšta tais 
laikais plačiai vartotų svetimų 
kalbų, ypač lenkų, žodžių, bet 
suprantama ir šių laikų skaity-
tojams.  Sužinota, kaip saugotis 
nuo mirtinų nuodėmių, kaip iš-
laikyti sielą nesuteptą, ypač sau-
gotis kūno geidulių, nuoširdžiai 
melstis, kaip nusikaltus gailėtis, 
kokios baisybės prasikaltėlio 
laukia pragare, kaip nelengva 
bus skaistykloje. Kanauninkas 

rūsčiai rašo apie girtuoklius, iš 
kurių gi žydai pelnosi ir juokia-
si, kurie yra išbrinkę kaip aviliai, 
įrūgę kaip stuobriai, į galvijus ir 
kiaules panašūs, kurie tam, kad 
tik galėtų lakti, pasirengę ir alto-
rių grožybes nuplėšę parduoti.

Prisimintas 1863 m. sukili-
mas, spaudos draudimo metai, 
knygnešių žygiai, Juozas Tu-
mas-Vaižgantas, jo brolis Jonas 
Tumas ir kiti, už lietuvišką žodį 
kovoję ir tautišką, nepriklauso-
mą dvasią gaivinę, svėdasiškiai. 
Iš Raguvos kilęs dailininkas 
Aleksandras Tarabilda pažymė-
jo ir net lenkiškai kalbantiems 
skirta tarpukario laikų istorijos 
knyga įrodinėjo, kad pirmasis 
knygnešys buvo jo žemietis, ra-
guvis Račiūga. Viešnia iš Užpa-
lių Viktorija Jovarienė prisiminė 
jau penkiasdešimtus metus besi-
tęsiančią bičiulystę su svėdasiš-
kiais, pastebėjo, kad rašytojai, 
poetai savo uždegančiais teks-
tais, eilėmis, dainomis prikėlė, 
sužadino laisvam gyvenimui 
tautą, pasakojo apie savo sene-
lio brolį knygnešį, kurio garbei 
knygnešio ženklas - širdutė su 
kryžiumi - puikuojasi ir jų gimi-
nės herbe. Svėdasiškė, iš Kraštų 

kaimo kilusi lietuvių literatūros 
tyrinėtoja, dr. Dalia Dilytė-Staš-
kevičienė pastebėjo, kad devy-
nioliktojo amžiaus pradžioje, kai 
lenkų kalba buvo labai plačiai 
paplitusi, ypač bažnytiniame 
gyvenime, Svėdasų klebonas M. 
Smolskis rašė lietuviškai, kad jis 
pasirūpino savo veikalą išleisti 
ir taip paliko unikalų kultūrinį 
paminklą. Toks žmogus vertas 
pagarbos, atminties ir gal net pa-
minklo. 

Buvo prisiminti ir kiti Svėdasų 

Apie garbųjį kanauninką ir pirmąją knygą Raimondas GUOBIS 

Svėdasų bibliotekoje paminėta Knygnešio diena. Kalbėta apie 
knygnešius, knygas, Svėdasų kleboną, dekaną, Vilniaus kapitulos 
kanauninką Mykolą Smolskį ir apie mūsų miestelyje parašytą, 
matyt, pirmąją Anykščių krašte lietuvišką knygą “Uwogos ape 
izganimu duszios”, kuri jau 1828 m. buvo išspausdinta Šv. Jono 
misionierių spaustuvėje Vilniuje.

krašto kūrėjai, literatai, Elenos 
Markevičiūtės ir Petronėlės Dagy-
tės eilių paskaitė Irena Guobienė, 
o dainų apie jau gimstantį pavasa-
rį bei Svėdasus pritardama akor-
deonu padainavo Ona Jeckienė.

 Smagu, kad daugiau nei tris 
valandas užsitęsęs pobūvis, per-
smelktas istorija ir tiksliniais 
kalbėjimais, įgijo šeimynišką 
formą, mat ratu susėdusieji gy-
vai dalyvavo pokalbyje, kuris 
vaisingai tęsėsi ir besivaišinant 
arbata bei pyragais. 
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Anykščiai – pavyzdys, kaip efektyviai 
spręsti skolininkų klausimą

giau skolininkų nei numatoma kre-
ditą teikiančių institucijų tvarkoje. 
Daugiabučiams namams, kurie at-
naujinami savivaldybių iniciatyva, 
kreditus teikia dvi finansinės insti-
tucijos: Šiaulių bankas ir bendrovė 
„Viešųjų investicijų plėtros agentū-
ra“. Pagal šių įstaigų reikalavimus, 

Dėl gyventojų skolų komunalinių paslaugų teikėjams būsto renovacijos procesas gali strigti, tačiau, 
kai ieškoma išeities, ji visada surandama. Būsto renovacijos investicinių projektų vadovas Alvydas 
Gervinskas pasakojo, kad keliuose daugiabučiuose buvo nerimo dėl skolininkų, tačiau šią kliūtį pa-
vyko įveikti nukreipus gyventojus į kredito institucijas, kurios sudarė galimybę padengti skolas. 

keli daugiabučiai, kuriuose 2-3 butų 
savininkai turėjo skolų. Pirmiausia 
mes juos informavome, kad dėl šių 
įsiskolinimų bankai gali nesuteikti 
kredito pastato renovacijai. Tuo-
met patys gyventojai ieško išeičių, 
galimybių skolą grąžinti. Aktyviai 
į problemos sprendimą įsitraukia 
ir kaimynai. Juk name žmonės 
vieni kitus pažįsta, tariasi, ieško 
priežasčių, išeities ir dažniausia ją 
suranda. Vienas dažniausių sprendi-
mų -  kreiptis į kredito institucijas, 
kurios suteiktų galimybę likviduoti 
įsiskolinimą.“ 

Skolos renovacijos nesustabdė 

Būsto energijos taupymo agen-
tūros Utenos regiono specialistės 
Reginos Šilinskienės teigimu, 
skolininkai išties gali tapti  reno-
vacijos stabdžiu, tačiau sparčiai 
vykstanti daugiabučių renovacija 
Anykščiuose liudija, kad skolinin-
kų problemos išsprendžiamos. 

„Dėl skolininkų Anykščiuose 
nebuvo sustabdytas nė vienas in-
vesticinis projektas, nebuvo truk-
džių gauti paskolas iš bankų. Gal 
anykštėnai skolų neturi? -  šypte-
lėjo R. Šilinskienė ir visiškai rim-
tai dėstė, kad būtent Anykščiuose 

skolininkų problemos sprendžia-
mos konstruktyviai ir geranoriš-
kai. – Daugiabučių renovavimo 
sėkmė Anykščiuose didžiąja da-
limi priklauso nuo investicinių 
projektų  vadovo gebėjimo val-
dyti procesą, tarpininkavimo tarp 
gyventojų ir bankų. Kartais dėl 
gyventojų skolos rasti išeitį gali 
padėti savivaldybė. Jeigu  pro-
blemos sprendžiamos bendromis 
gyventojų, namo administrato-
riaus, savivaldybės pastangomis, 
jos įveikiamos“.

Pavyzdžiui, Anykščiuose, A. 
Vienuolio gatvėje, jau renovuoti 
penki greta stovintys seni daugia-
bučiai. Būsto renovacijos inves-
ticinių projektų vadovas teigia, 
kad ir šiuose namuose skolininkų 
buvo, tačiau jiems skolas pavyko 
grąžinti ir bankai investicinius 
projektus finansavo. 

Primename, kad šiuo metu 
Anykščiuose per 2013-2015 m. 
baigta 13 daugiabučių namų re-
novacija. Dar prie 15  pastatų 
pluša statybininkai, o vieno dau-
giabučio savininkai šiuo metu 
ieško rangovų.  Iš viso Anykščių 
rajono savivaldybėje I ir II eta-
pais numatyta atnaujinti 34 senos 
statybos daugiabučius namus. 
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Anykščiuose, Antano Vienuolio gatvėje, jau renovuoti penki 
greta stovintys seni daugiabučiai. Būsto renovacijos investici-
nių projektų vadovas Alvydas Gervinskas teigia, kad skolinin-
kų buvo, tačiau skolas pavyko grąžinti ir bankai investicinius 
projektus finansavo. 

Patys gyventojai ieško išeičių 

Pasak A. Gervinsko, atrenkant 
daugiabučius renovacijai, atsi-
žvelgiama ne tik į namo būklę bei 
gyventojų norą atnaujinti daugia-
butį. Kartu būtina užtikrinti, kad 
renovuotiname name nebūtų dau-

renovuotinuose namuose negali 
būti daugiau nei 10 proc. skolininkų 
iš visų būtų ūkių, o jų įsiskolinimai 
negali būti pradelsti daugiau kaip 
60-90 dienų bei viršyti 174-289 
Eur. 

Daugelis įsivaizduoja, kad skola 
gali būti pradelstas mokėjimas už 
komunalines paslaugas: vandens 
ar šildymo tiekimą. Tačiau reno-
vuotinam būstui kreditą teikiančios 
institucijos tikrina visus gyventojų 
turimus finansinius įsipareigojimus, 
jų tarpe ir atsiskaitymus už teleko-
munikacijos paslaugas, greituosius 
kreditus, paimtų paskolų grąžinimą 
iš lizingo bei kitų bendrovių. 

„Kadangi Anykščiuose šildymo 
paslauga - viena brangiausių Lie-
tuvoje, tad didžiausi įsiskolinimai 
mūsų mieste būna šilumos tiekėjui, -  
pastebėjo A. Gervinskas. –  Uždels-
tos skolos gali stabdyti daugiabučių 
renovaciją, tad mes visų renovuoti-
nų namų gyventojus, pritariančius 
būsto atnaujinimui, iš anksto apie 
tai informuojame. Pavyzdžiui, buvo 

Leonas  ALESIONKA

Kaip žemė per 12 mėnesių skrie-
dama kosmose pakraipo ašigalius, 
atsukdama saulei pašildyti tai vieną, 
tai kitą savo šoną, taip ir mūsų, žmo-
nių,  gyvenimas surėdytas ciklais. 
Žiemą keičia pavasaris, kalasi tulpių 
daigai ir dar balandyje pasipils pa-
vasariniai žiedų pulkai, gaivindami 
kiekvieno akis ir jausmus. Ir kur tu, 
žmogau, nuo to pasidėsi... Dejuok 
nedejavęs, niurzgėk neniurzgėjęs, bet 
tu vis tiek suksiesi gyvenimo ratais, 
kol akys matys, kol ausys girdės, 
kol širdis plazdės ir jaus. Štai tik ką 
nuaidėjo, nudundėjo savivaldos rin-
kimai Anykščiuose ir vėl keturiems 
metams viskas aprims, valdžia darys 
savo kasdieninius darbus, jos vežimo 
ratai girgždėdami vėl ketverius metus 
suksis taškydami purvinas kasdieny-
bės balas. Pralėkė rinkimai. O juose 
ir kalbų malūnai, ir pramanai, ir pa-
žadai, ir, žinoma, tas „prostitucinis“ 
skandalas. Ach, kaip demokratiška, 
kaip lietuviška... Jau taip savai dvo-
kia, kad net širdžiai miela. Argi ne?

-Laikas permainoms! Norim per-
mainų, seniai atsibodo!! O kokių 
tu, brolau, permainų nori? Tai kad 
nežinau, o man tas pats, kad tik kas 
nors vyktų... Na gal kad būtų jaunų 
valdžioje ir kas nors rajone gerė-
tų... Tada aš prisiminiau: „Permainų 
reikalauja mūsų širdys, permainų 
reikalauja mūsų akys, mes norime 
permainų“ – dainavo žymus TSRS 
laikų roko dainininkas, muzikos ir 
dainų autorius Viktoras Cojus. Mano 
amžiaus jaunimas dar pamena šį ryš-

kų, nepakartojamo balso skambesio  
dainininką, žuvusį autoavarijoje. Tik 
po jo atsiras „mobiliakai“, internetas, 
subyrės Tarybų Sąjunga, Europos ir 
Azijos žemynuose atgims arba atsi-
ras naujos, niekada anksčiau nebu-
vę valstybės. Vėliau tame pačiame 
internete rasiu tvirtinimus, kad girdi 
V. Cojus yra JAV projektas, kad neva 
CŽV jam tą hipnotizuojančią dainą 
apie permainas parašė ir net gitarą 
davė... Įdomu, o kas jam davė moto-
ciklą, ant  kurio lėkdamas užsimušė? 
Girdi, toks buvo už Atlanto kurtas 
slaptas TSRS griovimo projektas, o 
permainos, kaip ir reformos, yra vie-
nas iš puikiausių suiručių kūrimo me-
chanizmų. Gal ir taip, gal ir ne. Tame 
„baliuje“ aš nebuvau. Tai iš kur man 
tenykštės silkės skonį žinoti? 

Nemanau, kad Anykščių rajonas 
po rinkimų sugrius kaip ta TSRS. 
Kas subrendo emigruoti, emigruos. 
Kam laikas numirti, numirs. Šitas 
konvejeris niekada nesustoja. O va 
gimsta vis mažiau ir mažiau. Vakar 
važinėjau po Latviją internete par-
duodamos, XVI amžiuje statytos 
medžioklės pilies ieškodamas. Pilies 
neradau, bet Kuržemės prisižiūrė-
jau sočiai. Tiek apleistų, sugriuvusių 
sodybų, kad net širdyje negera. Taip 
ir norisi paklausti brolių latvių: kam 
jums reikalinga valstybė, kam ne-
priklausomybė, jei paliekate Tėvynę 
ir raunate į užsienius pasišokėdami 
kaip kokie lietuviai? Kaip anykštė-
nai raunate... Pamąstykime kartu: ar 
sustabdys naujasis meras K. Tubis 
su naująja koalicija energingai šituos 
procesus jau šiemet, vos davęs prie-
saiką pirmajame posėdyje?  Tikrai 
ne. Nes Anykščių rajono biudžetas 
patvirtintas 2015 m. vasario 12 d. ir 
yra tik toks, koks yra. Biudžeto paja-
mos – 22 037 068 eurų, iš jų 1 181 
717 eurų skolintos lėšos. Biudžeto 
asignavimai – 22 037 068 eurų (2 
priedas). Anykščių rajono biudže-
tinių įstaigų pajamų įmokas į 2015 

metų Anykščių rajono savivaldybės 
biudžetą – 723 640 eurų (3 priedas). 
2014 metų biudžeto lėšų likučio 
paskirstymą į 2015 metų biudžeto 
išlaidas - 587 370 eurų (4 priedas). 
Taigi rojus niekaip nebus. Tiek davė 
Seimas. Šiuos, 2015 metus, rajonas 
gyvens ir išgyvens tik iš šio biudže-
to . Va jums, anykštėnai, rėmai 2015 
metams ir darykite tas savo permai-
nas šitų rėmų ribose. O ateityje, visai 
valdžios kadencijai į priekį, jei taip 
mažės gyventojų skaičius, jei kaip 
nors stebuklingai neatsiras gamybos 
įmonių (ne paslaugų, ne tik kurorto), 
biudžetas mažės, rajonas nyks. Mes 
nesame atskiras izoliuotas žemynas 
šioje planetoje. Esame ES ir NATO 
dalis, o todėl žaidžiame pagal ben-
dras taisykles ir viskas, kas gero ar 
blogo beįvyktų šioje padėtyje, mums 
neišvengiamai darys įtak1. Štai dar 
taip neseniai plojome delniukais ir 
džiaugiamės tuo, kad krinta naftos 
kainos. Girdi tai ir yra ta „strateginė 
kiaulė“, vakariečių gudriai pakišta 
rusams. Kris rusų pajamos iš naftos, 
dar iš dujų ir, bus jiems o ho ho ko-
kia krizė. Rusija kris! Neilgai plojo-
me. Naftos kainos kritimas smogė ir 
kitoms, minėtą „kiaulę“ kūrusioms 
šalims. Kad ir  tai pačiai JAV. Staigus 
naftos kainų smukimas, iki žemiau 
nei 50 dolerių už barelį ribos, niekais 
pavertė daugelį skalūnų gavybos pra-
našumų. JAV esanti “WBH Energy” 
subankrutavo praėjus kelioms die-
noms po to, kai kita naftos bendrovė 
iš Kolorado valstijos “American Ea-
gle” pareiškė stabdanti darbus iki tol, 
kol naftos kainos nepradės vėl augti. 
Kam reikalingas skalūnų biznis, jei 
jo teikiama nafta, jei jis pats kaip ga-
vybos būdas yra brangesnis už senai-
siais būdais gaunamą naftą iš žemės 
gelmių? Kiek tokių firmų bankrutavo 
vien tik JAV? Štai ir Lenkijoje nepa-
siteisino skalūninių dujų gavyba. O 
kaip tikėtasi...

Na, o kaip gi mes, delniukais taip 

šauniai ploję lietuviai, dabar laiko-
mės? Dar tebeplojame? Kada užsi-
darys „Mažeikių nafta“? Naftotiekis 
neveikia, per Būtingę ateinanti nafta 
ir dar gerą 100 km vežama į Mažei-
kius perdirbimui geležinkeliu tikrai 
teikia ne pigiausią produkciją Euro-
poje. Štai mes, ačiū mūsų konserva-
toriams, ir neprileidome Ivano prie 
krano... Ne tai ne: Ivanas atsiduso, 
pasišukavo neskubėdamas barzdą 
ir taip tą kraną iškilmingai užsuko, 
kad iki šiol niekas neatsuka. Tvirta 
mužiko ranka! Nežinau, kaip JAV, o 
mums „Mažeikių naftos“, teikusios 
kadaise valstybės biudžetui liūto 
dalį pajamų, uždarymas būtų be galo 
skaudus smūgis. Skolon ilgai ne-
pagyvensi. Ir taip įklimpę esame. Ir 
valstybė, ir savivaldybės. Ir Anykščių 
rajonui antra tiek, kiek duota, niekas 
nepametės. Lengvai uždarę atominę 
elektrinę, patys naujos niekaip nebe-
pasistatome – kišenė tuščia. O jei dar 
kristų didžiosios Kėdainių, Jonavos 
gamyklos, darbdavės ir valstybės 
biudžeto maitintojos, visai būtų ne 
kas. O jeigu iš valdančiosios koali-
cijos sudėties Anykščių rajone išmeti 
pagrindinės valdančiosios ir Vyriau-
sybę formuojančios partijos narius, 
ypatingo palankumo rajonui nelauk 
– jo nebus. Tave tiesiog apeis. Toks 
tas žmogiškasis faktorius. Manau, 
kad tai yra rimta rinkimų rezultatais 
Anykščiuose apsvaigusių euforiškų 
laimėtojų klaida. 

Tai gal mūsiškis meras tikisi, kaip 
prisižadėjęs per rinkimus naujasis 
Biržų meras Valdemaras Valkiūnas, 
tiek prisikviesti arabų šeichų su do-
lerių maišais ir aukso krūvomis, kad 
ne tik kiekviena Biržų kertelė bus, 
jei jau ne paauksuota, tai tikrai pasi-
dabruota, bet ir Anykščiams nuby-
rės? Na, ne, meras K. Tubis šeichų 
nežadėjo. Ir nei juodųjų ikrų, nei ka-
mieninių ląstelių... Permainas - taip, 
žadėjo. Kokias? Europos Sąjunga, 
kurios nariais esame, dar tebėra gi-

lioje pasaulinėje krizėje. O čia dar ta 
neatsakingai ir nepamatuotai vykdyta 
Rytų partnerystės programa davė to-
kius „superukrainietiškus“ rezultatus, 
kad išlaikyti ir išmaitinti bene visišku 
bankrotu tapusią Ukrainos valstybę 
ES šiandieną yra tiesiog neįveikiama 
našta. Nusenusios Europos, kaip ir 
JAV sankcijos Rusijai nedavė reikia-
mo efekto, lygiai kaip ir naftos kainų 
kritimas, apie kurį pasakojau. Antras 
lazdos galas visada kerta atgal. Ir kir-
to! Net Anykščiams šis smūgis taip 
pat yra juntamas.

Penkiolikos metų reikėjo Anykš-
čiams, kad dauguma rinkėjų su-
prastų, į kokią padėtį „prievartinis 
kurortinimas“ sumurkdė Anykščius. 
Jei aš būčiau tas arabų šeichas, ar 
koks kitas milijonų eurų turėtojas, 
arba kad ir džekpoto laimėtojas, ge-
rai pagalvočiau, išanalizuočiau ir pa-
skaičiuočiau, ar ne beprotybė statyti 
verslą bankrutuojančiame, nusenu-
siame, jaunos ir kvalifikuotos darbo 
jėgos stokojančiame, nykstančiame, 
gal ir 10 000 gyventojų nebeturin-
čiame miestelyje. Nors to miestelio 
ir rajono meras, kaip ir jį rinkimuo-
se palaikę liberalai, nori, labai nori, 
tikrai nori permainų. Taip nori, kad 
net patys nežino, nei kokių permainų 
reikia, nei kodėl jų nori, nei kaip jas 
vykdys, nei kas iš to išeis. Gal nau-
joji valdžia revizuos ir kaip nebetin-
kamą nedelsiant pakeis 2015–2017 
metų Anykščių rajono savivaldybės 
strateginį veiklos planą? Ar naujojo-
je koalicijoje esantys konservatoriai 
leis tai padaryti – juk tas planas yra 
ir jų „vaikas“? Štai jums ir pirmas iš-
bandymas naujajai koalicijai... 

Ir pabaigai noriu štai ką visiems 
priminti. Nuo tos minutės, kai nu-
skambės naujojo mero priesaika ir 
jam bus uždėtos medinės (!) Anykš-
čių valdžios regalijos, kai prisieks 
kiekvienas valdančiosios koalicijos 
narys, prasidės 100 dienų tylos lai-
kas. Tiek paprastai bendru supratimu 
tradiciškai duodama laiko įsivažiuoti 
ir nekritikuojamai, nepjudomai, ne-
įžeidinėjamai valdžiai pradėti dirbti. 
Palinkėkime jai ir sau sėkmės.

Apie permainas ir ne tik jas
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Linas BITVINSKAS

Anykščiai garsėja kaip ra-
jonas, kuriame ne tik viena iš 
didžiausių šilumos kainų, pats 
brangiausias vanduo, bet ir kaip 
rajonas, kuriame kuro automo-
biliams kaina taip pat aukštesnė, 
negu aplinkiniuose rajonuose.
Kas šiuo metu vyksta su nafta? 
Degalinėse benzinas vėl pa-
brango, ir įvairūs naftos verslo 
atstovai aiškina, kad „nafta vėl 
brangsta nuo gruodžio mėne-
sio“. Turiu pasakyti, kad tai 
įžūlus melas. „Brent“ markės 
nafta pardavinėjama po 54,53 
dolerio už barelį, o WTI markės 
nafta – po 45,5  1. O benziną 
mums pardavinėja vėl beveik 
už tokią pat kainą, kai nafta kai-
navo po 100 dolerių už barelį.   
O kas vyks toliau? Saudo Arabi-
jos ir OPEC atstovas Mohame-
das al Madi tvirtina, kad iki 100 
ar 120 dolerių nafta artimiausiu 
metu nekainuos, nes tai leidžia 
išgauti kitos rūšies naftą, pavyz-
džiui, skalūnų. „Mes ne prieš 
skalūnų naftą, bet neteisinga 
mus spausti“,- sakė OPEC atsto-
vas, pasakęs, kad ši organizacija 
nemažins naftos gavybos. 

Tuo tarpu „Bank of America“ 
analitikai teigia, kad greitu laiku 
nafta išvis nukris iki 30 dolerių 
už barelį, nes bus perpildytos 
saugyklos. Kasdien naftos per-
viršis sudaro apie 1,4 milijono 
barelių. 

Kodėl tai reikia žinoti? Todėl, 
kad mūsų nemulkintų. Jeigu JAV 
benzino kainos nukrito per pusę, 
tai kodėl mes turime mokėti 
beveik tiek pat?  Žinoma, mes, 
lietuviai, nuolankiai galvytes 
nulenkiam, juk ekspertai sako, 
vadinasi, taip ir yra. Nieko pana-
šaus. O jeigu automobilių kuras 
pas mus kainuoja tiek pat kaip 
Danijoje, tai tokias pat daniškas 
algas turėtų gauti visi, kas dirba 
išvežiodami, išpilstydami kurą 
ar valydami degalines. Kai suži-
nosiu, kad degalinių darbuotojai 
tiek uždirba, neprieštarausiu, o 
kol kas šitoje srityje matau tik 
žmonių apiplėšinėjimą. 

įvairūs

Išsinuomotų žemės ūkio pa-
skirties žemės Anykščių bei ap-
linkiniuose rajonuose. Už nuomą 
moka iki 150 Eur/517,92 Lt. Tel. 
(8-684) 18068.

Rasta

J. Biliūno g. rastas raktų ryšu-
lys.

Tel. (8-686) 48172.

Buitinės technikos remontas

Nebrangiai taiso skalbimo ma-
šinas, šaldytuvus, šaldiklius. 
Garantija iki 2 metų, pensininkams 
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.

Tel. (8-644) 45610.

Dovanoja

Pašarines bulves.
Tel. (8-381) 79029, 
(8-605) 28648.

Paslaugos

Virtuvės, spintų slankiosiomis 
durimis, prieškambario, miega-
mojo ir kt. baldų gamyba.

Tel. (8-601) 70304.

Skonio namai “Domino” ieško 
kūrybiškos (-o) pardavėjos (-o). 
Tel. (8-684) 65329, 

el.p.info@leporo.lt

Ieškome tarptautinių pervežimų 
vairuotojų.

Maršrutai : Italija - Rusija.
Tel. (8-698) 43683.

 

Minkštų baldų gamintoja 
AB „Balticsofa“ naujai 

atidaromam filialui 
Anykščiuose ieško:

· Stalių
· Baldų apmušėjų
· Porolono klijuotojų
· Baldų surinkėjų-pakuotojų

Pirmus du mėnesius apmoky-
mai vyks Vilniuje pagrindinėje 
gamykloje, atrinkti kandidatai 
bus vežami kiekvieną darbo 
dieną įmonės transportu.

Įmonė siūlo: visas socialines 
garantijas, laiku mokamą atlygi-
nimą, apmokymus, geras darbo 
sąlygas.

Savo CV siųskite el.adresu: 
info@balticsofa.com.
Telefonas: 8 682 13274

Reikalingi 
E-kategorijos vairuoto-

jai. Į Rusiją 
nevažiuojame. 

Tel: (8-698) 46745, 
(8-686) 23411.

VYR. BUHALTERĖ – FINANSININKĖ (-AS)
Siūloma:
• Terminuota 2 metų darbo sutartis
• Darbas visu etatu.
CV siųsti: rlaukas@pikselis.lt 
iki balandžio 10 d.
Apie atrankos rezultatus informuosime 
tik pokalbio pakviestus kandidatus.
Kontaktinė informacija:
UAB „Ryšio laukas“ Tel.: (8-381) 58029.
El.paštas: rlaukas@pikselis.lt

Keičiu automobilių stiklus, atlie-
ku smėliavimo, gruntavimo darbus. 
Atvykstu į vietą.

Tel. (8-655) 55726.

Reguliuojame, remontuojame kuro 
siurblius, purkštukus, starterius, ge-
neratorius. Nuomojame autobokštelį 
(kėlimo aukštis - 20 m, šoninis siekis 
- 9 m). 

Tel. (8-682) 36806.

Remontuoja minkštus baldus, kei-
čia gobeleną, spyruokles, poroloną, 
gamina čiužinius. Naudoja tik lietuviš-
kus gobelenus. Pasiima ir parveža.

www.atnaujinkbaldus.lt
Tel. (8-610) 10341.

Gręžtiniai pamatai; namų šiltini-
mas; terasos; tiltai; tvoros; darbai iš 
akmens; rąstinės pirtys;

Aplinkos tvarkymas; Visi vidaus ap-
dailos darbai ir kt.

Tel. (8-606) 60911. 

AVINAS. Šią savaitę turėsite pui-
kią uoslę pelningiems sandoriams 
bei noro bendrauti, mokytis. Jūsų 
ryžtas, energija, iniciatyva atsigaus. 
Turėsite ūpo užsiimti transporto, 
ryšių reikalais, pervežimais, ieško-
ti reikalingos informacijos bei ją 
teikti Gali parūpti ir lengvabūdiški 
nuotykiai. Arba jus aplink pirštą vy-
nios vaikai, prisigalvodami nepigių 
užgaidų. Savaitgalį skirsite šeimai, 
buitiniams reikalams.  

JAUTIS. Šią savaitę jus šildys 
meilės šiluma ir romantiškos pa-
gundos, verslo sėkmė. Regis,daug 
dėmesio skirsite užkulisiniams 
dalykams darbe, konfidencialiems 
sandoriams. Turbūt parūps svarbūs 
pirkiniai, finansiniai susitarimai, 
kreditai. Galima tikėtis piniginės 
papilnėjimo. Galbūt kažkuo nuste-
bins artimas žmogus, jo žodžiai. 
Dėl to žlugs kai kurios iliuzijos 
arba kaip tik jų gims. Savaitgalį 
rūpesčius  sukelti sveikatos ar turto 
problema.  

DVYNIAI. Šią savaitę pora die-
nų seksis meniškų polinkių asme-
nims, filantropams bei laukiantiems 
pagalbos iš labdaros ar medikų. 
Nebūsite linkę įtemptai dirbti, sku-
bėti. Nuo trečiadienio pavyks daug 
nuveikti, jei tarpininkaujate, ieškote 
reikalingų tiekėjų, prekių, informa-
cijos. Tai, dėl ko pavyks susitarti, 

Anykščių mieste
Stasys ZARANKA, gimęs 1944 m., mirė 03 18
Anykščių seniūnijoje
Ona REPŠIENĖ, gimusi 1921 m., mirė 03 22
Povilas ŠALTENIS, gimęs 1942 m., mirė 03 17
Viešintų seniūnijoje
Emilija RAŠČIUVIENĖ, gimusi 1922 m., mirė 03 18

atneš naudos. Galite išgirsti patari-
mų, kaip išplėsti savo veiklą, pra-
turtėti. 

VĖŽYS. Nuo pirmadienio pora 
dienų visur būsite laukiami, popu-
liarumo nestigs. Regis, didelę ver-
tę jums turės romantiški jausmai, 
kūrybinis įkvėpimas. Pasižymėsite 
puikia intuicija. Itin rūpinkitės svei-
kata, nes savo organizmo atsparu-
mu šiuo metu negalite pasikliauti. 
Regis, gausite pakvietimą į pobū-
vį, pasimatymą. Kažkas gali jums 
nejuokais susukti galvą. Savaitgalį 
būsite emocingi, jautrūs.  

LIŪTAS. Didesnę savaitės dalį 
būsite dalykiški, pareigingi ir plu-
šėsite iš širdies. Gali būti prasitar-
ta apie numatomą reformą darbe, 
paaukštinimą ar komandiruotę, 
stažuotę. Regis, jums seksis spręs-
ti organizacinius klausimus, telkti 
bendraminčius veiklai ir pramo-
goms. Visgi kažko reikalaudami, 
siekdami ar viešindami, neper-
sistenkite, jauskite atsakomybę. 
Galite gauti pastabų dėl įvaizdžio ar 
manierų.  

MERGELĖ. Šią savaitę būsite 
nusiteikę gilintis į politikos, už-
sienio, mokslo, teisės temas. Gana 
palanku tartis dėl įsidarbinimo ar 
atlygio už paslaugą, darbą. Atsakin-
gai žiūrėkite į naują įsipareigojimą, 
ypač jei jis susijęs su nuosavybe, 
finansais. Tikėtina konfidenciali 
informacija, kuria sėkmingai pasi-

naudosite. Savaitgalį nebus laiko 
nuobodžiauti, nes dėmesio reika-
laus draugai, artimieji, vaikai.  

SVARSTYKLĖS. Šiuo periodu 
aktualūs bus paskolų, mokesčių, 
įstatymų, konkurencijos klausimai. 
Galbūt pagaliau gautas konkretus 
pasiūlymas išplėš jus iš netikrumo 
gniaužtų. Iš toli gali atvykti svečias 
arba gausite žinią, pakvietimą, pla-
nuosite tolimą kelionę, verslo ateitį. 
Pasistenkite nesusigundyti lengva-
būdiška avantiūra, kuria kažką iš-
duotumėte, įskaudintumėte. 

SKORPIONAS. Šią savaitę ga-
lite gerai pasirodyti profesinėje ir 
mokslinėje veikloje, verslo reika-
luose. Regis, sugebėsite suderinti 
sunkiai suderinamus dalykus. Gali-
mas pranešimas iš toli arba iš aukš-
tesnės institucijos. Tikriausiai bus 
mėginimų kažkaip manipuliuoti 
jumis arba taip elgtis mėginsite jūs 
patys. Savaitgalį jus domins globali 
politika ir opios aktualijos. Nesėdė-
site rankų sudėję, jeigu turite reika-
lų su užsieniečiais.  

ŠAULYS. Šiuo metu būsite ener-
gingi ir kūrybingi. Regis, daug rei-
kalausite iš pavaldinių, kolegų ir iš 
savęs. Išties palanku aptarti naujus 
projektus, aiškintis juridinius klau-
simus, tarpininkauti. Imkitės ini-
ciatyvos, pajudinkite skolininkus 
ir galimus rėmėjus. Regis, turėsite 
galimybę kai ką pakreipti naudinga 
linkme. Meilės santykius reikėtų 

vertinti rimtai, nežaisti kitų žmonių 
jausmais ir lūkesčiais.  

OŽIARAGIS. Šią savaitę gerų 
emocijų gali suteikti sceninė, kūry-
binė veikla, sportas, vaikai. Turėsite 
kantrybės atlikti užduotis iki galo, 
sėkmingai tarpininkausite. Turbūt 
teks rimtai rūpintis ir namų ūkiu, 
sveikata, įvaizdžiu. Deja, turtiniai 
reikalai gali kiek susikomplikuoti. 
Be to, galite nuvilti mylimą žmogų. 
Savaitgalį labiau vertinkite šeimos 
narių dėmesį. 

VANDENIS. Šią savaitę galite 
pasižymėti konkurse, renginyje. 
Galbūt subrandinsite neblogą kūry-
binį sumanymą ir jis bus įvertintas 
kolektyvo, vadovybės. Pasistenki-
te apdairiai tvarkyti dokumentus. 
Jums gali pakenkti per didelis sku-
bėjimas, greičio viršijimas kelyje, 
neatsargus elgesys su buitine tech-
nika ir pan. Regis, nostalgiją sukels 
nerealizuotos meilės peripetijos.  

ŽUVYS. Nuo pirmadienio ne-
blogai seksis tvarkyti su ryšiais, 
technika, prekyba susijusius reika-
lus, ruošti aktualią informaciją, in-
terviu, instruktažą. Labai svarbu pa-
sitikėti savimi ir nebijoti permainų. 
Tikėtinas kūrybinis įkvėpimas, nau-
jos karjeros ar asmeninio gyvenimo 
viltys. Nusimato intriguojamas ren-
ginys, pasimatymas. Savaitgalį jus 
itin vilios meilės romantika, pramo-
gos, prašmatnūs pirkiniai. 

                             -ELTA

Orestas VALTERIS, 
gimęs 01 28

pro memoria

Besižvaldydamas nuo Anykščių 
bažnyčios bokšte įrengtos apžval-
gos aikštelės į šiaurę nuo miesto 
centro pastebėjau iš lapuočių miš-
ko bekyšančią spygliuočių žalią 
kepurę. Per J.Jablonskio gatvę, per 
brūzdynus atsiradau kelių dešim-
čių kvadratinių metrų plotelyje, 
kur augo pušys. Suskaičiavau 17 
storakamienių, kurioms apglėbti 
neužtenka rankų, pušų. 

Už pusės kilometro yra kitas 
unikalus gamtos darinėlis – apleis-
tas žemės plotas trikampyje tarp 
Šventosios ir Anykštos upių. 

Atliekame įvairių statinių griovi-
mo darbus, statybinį laužą perdir-
bame į skaldą, malame akmenis. 

Tel. (8-682) 92949.

Dengia ir dažo įvairius stogus, 
stato įvairius karkasinius pastatus, 
kala lentutes. Skardinimo darbai. 

Tel. (8- 690) 07416.

Būtų maloni atgaiva 
turistams

Prieš keletą metų per „Anykštą“ 
patariau turizmo organizatoriams 
šį žemės lopinėlį šalia turistinės 
trasos apsodinti pušaitėmis. Deja, 
mano projektas nepriimtas, o gai-
la. Tai atneštų keleriopos naudos 
– atsirastų spygliuočių oazė netoli 
centro.

Dabar, kai į savivaldybės suso-
dinom “savus”, patikimus kadrus, 
manau, jie prie kitų savo darbų 
prišlies ir mano sumanymą. Tikiu, 
kad visi gamtos mylėtojai būsim 
pakvieti į talką ant šio dirvonėlio.

V.KRIAUČIŪNAS  
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J. Kazlausko įmonė 
nuo lat ir bran giai per ka:  

VERŠELIUS nuo 2 iki 12 
savaičių, AVIS. 

Mo ka me 6 proc. ir 21 proc. PVM. 
Tel.: (8-650) 73427, (8-628) 42453, (8-699) 34217. 

UAB METALŲ RINKA
brangiau perka

JUODOJO, SPALVOTOJO 
METALO LAUŽĄ, 

AKUMULIATORIUS, ELEKTROS 
VARIKLIUS, starterius, generatorius.

Vilties g. 4 f, Anykščiai
Šeštadieniais dirbame iki pietų.
Tel.: (8-650) 45211, (8-650) 45210

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus; 
belgų telyčaites;

juodmargius buliukus;
šviežiapienes stambias 

karves.
Tel. (8-678) 00255.(8-687) 93058, (8-616) 25401.

Nuoširdžiai dėkojame šeimos gydytojai Ritai 
JUODIŠKIENEI ir slaugytojai Astai BARTULIENEI už nuo-
širdų gydymą, nuoširdų patarimą ir švelnų žodį.

Daiva BUITVYDIENĖ, Dovilė KVIESKIENĖ

Ji gyvens gėlės kiekvienu žiedu. 
Bus vėjeliu ir plaukus sušukuos,
Bus skarele, kai ašara nubyra
Ir tik sapne paguodos ranką bepaduos.

Mirus mamytei, močiutei Barborai PILIPūNIENEI, išlydint ją iš 
šio gyvenimo, reiškiu padėką anūkams Dovilei ir Vaidui, kunigui 
Justui Jasėnui, kuris atvažiavo iš Kupiškio tiesiai į mūsų namus 
pašventinti mamytės. Dėkoju iš visos širdies jam, jis iš namų pa-
ėmė mamytės kūną, atliko kitas bažnytines apeigas iki pat kapo 
duobės.

Dėkoju giminėms: Jono Pilipūno šeimai, Alvyduko šeimai, 
Vandutei Kvedarienei su šeima. Nuoširdus ačiū kaimynėms 
Albinytei Indriūnienei, Salomėjai ir Algiui Keraičiams. Dėkoju ir 
savo klasės draugei Vidutei Izukėnienei, taip pat Aldutei ir Jonui 
Aliukams. Mama visada buvo jų akyse ir globoje.

Ačiū šeimininkėms už skanų valgį, barmenui už aptarnavimą. 
Ačiū visiems visiems žmonėms, kurie nebuvo abejingi mamą 
palydint į amžinojo poilsio vietą Traupio kapinėse. Ačiū mano 
kaimynams iš I-os laiptinės Anykščiuose, kurie mane ramino ir 
užjautė.

Tu, mamyte, išėjai pas tėvelį, į kitą šalį, bežadžių žvaigždžių pa-
sitikti.

Liūdi duktė Janina Pilipūnaitė - Kepalienė

Tariame nuoširdžius padėkos žodžius giminėms, kaimy-
nams, draugams, „Autovelda“ direktoriui V.Preidžiui ir vi-
sam kolektyvui, kurie padėjo palydėti į paskutinę kelionę 
mylimą brolį Mindaugą GAILIUŠĮ.

Brolis Saulius su šeima

Tariame nuoširdžius padėkos žodžius vidaus ligų sky-
riaus vedėjui R.Lapinskui, gydytojai G.Pukenienei, slaugy-
tojai D.Pavilonienei, visoms slaugytojoms ir padėjėjoms.

Esame dėkingi Aknystų pensionato direktoriui A. Kiaušui, 
visam personalui, bendradarbiams, draugams, giminėms, 
kaimynams, visiems, užjautusiems ir padėjusiems palydė-
ti į paskutinę kelionę mylimą mamą, dukrą, sesę Renatą 
RAMONIENę.

Vaikai, mama, broliai

Nekilnojamas turtas

Sodą Pavariuose. 9 arai žemės. 
2 aukštų mūrinis namas su pato-
gumais. Tvarkinga aplinka.

Tel. (8-699) 66202.

1,6 ha sodybos sklypą ant 
Šventosios upės kranto link Arklio 
muziejaus. 1,5 km nuo miesto 
centro.

Tel. (8-619) 87093.

Kuras

Lapuočių malkas (3,0 m ilgio). 
Veža miškavežiu. 

Tel.: (8-600) 63820, 
(8-617) 20473.

Uosines, beržines, juodalksnio 
malkas kaladėmis, skaldytas. 
Brangiai perka mišką. 

Tel. (8-630) 57490.

Malkas kaladėmis, lapuočio me-
dienos atraižas pakais (supjau-
tas), kaladukus. Atveža. 

Tel. (8 622) 44850.

Malkas. Turi sausų skaldytų.
Tel. (8-688) 16462.

Malkas.
Tel. (8-684) 14841.

Brangiai – įvairius automobilius, 
mikroautobusus, priekabas. Gali būti 
be T.A., nevažiuojantys. Pasiima. 
Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-631) 61411, (8-609) 47944.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumulia-
torius, seną buitinę techniką ir elek-
troninę įrangą. Klientui pageidaujant 
išsiveža.

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeš-
tadieniais dirba iki 13.00 val., tel.: 
(8-610) 41900, (8-699) 60871.

Nekiltojamasis turtas

Brangiai - miškus ir žemes žemdir-
bystei visoje Lietuvoje.

MB Forestena Tel. (8-647) 84811.

Brangiai – mišką. Išsikirsti arba su 
žeme. Geras atsiskaitymas! 

Tel.: (8-682) 18972, (8-600) 63820.

Įvairaus amžiaus mišką visoje 
Lietuvoje.

Tel. (8-609) 27149.

Skubiai sodybą, namą, butą, žemės 
ūkio paskirties sklypą ar kitą nekilnoja-
mąjį turtą. Atsiskaito grynais. Domina 
įvairūs variantai. Pasiūliusiems tarpi-
ninkams dosniai atsilygins.

Tel. (8-670) 37592.

Nuoširdžiai dėkojame mūsų šeimos gydytojai Ritai 
JUODIŠKIENEI ir seselei Astai BARTULIENEI už nuoširdų 
gydymą.

Petronėlė ir Povilas DUNČIAI

Norime padėkoti mūsų šeimos gydytojai Ritai 
JUODIŠKIENEI ir seselei Astai BARTULIENEI už nuoširdų 
gydymą ir rūpestį mūsų sveikata.

Bronislava ir Stasys VITKūNAI

Dėkojame mūsų šeimos gydytojai Ritai JUODIŠKIENEI 
ir slaugytojai Astai BARTULIENEI už kantrybę ir švelnumą 
gydant ligonius.

Vytautas BALAIŠIS, Židrė BALAIŠYTĖ

Meno kūriniai

Sovietinių laikų lietuvio tapyto-
jo paveikslą.

Tel. (8-698) 51269.

Automobiliai

Važiuojančius ir nevažiuo-
jančius automobilius, vi-
sureigius, mikroautobusus. 
Utilizuoja,atsiskaito.

Tel. (8-628) 07656. 

Brangiai ir skubiai perka įvairių 
markių (1930-2005 m.) lengvuo-
sius automobilius, visureigius, 
mikroautobusus. Bet kokios bū-
klės. 

Tel. (8-601) 53942.

Lengvuosius ir krovininius au-
tomobilius, taip pat visos kom-
plektacijos variklius. Atsiskaito 
iš karto. Pasiima patys. Išrašo 
utilizacijos pažymas.

Tel. (8-609) 35788.

Gyvuliai

Brangiai - galvijus: telyčias, 
karves, bulius. Sveria el. svars-
tyklėmis. Moka priedus. Patys 
išsiveža. Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-680) 41510.

Nuolat brangiai - karves, bulius, 
telyčias. Veršelius auginti iki 2 
mėn. Moka priedus, PVM. Greitai 
išsiveža.

Tel.: (8-656) 40439, 
(8-656) 40436.

Bendra Lietuvos - Olandijos 
UAB „Bartynco“ - veršelius augin-
ti. Moka priedus.

Tel. (8-614) 07502.

UAB „BARTYNCO“ - įvairius 
veršelius. Sąžiningai sveria. Moka 
PVM. Greitai pasiima. 

Tel.: (8-640) 17516, 
(8-630) 92430. 

Egidijus ir Sandra - įvairius ver-
šelius. Sąžiningai sveria. Moka 
PVM. Greitai pasiima. 

Tel.: (8-689) 15792, 
(8-651) 58506.

Agentas Algirdas – veršelius, 
karves, jaučius, prieauglį, avis. 
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš kar-
to, sveria elektroninėmis svarsty-
klėmis.

Tel.: (8-687) 21828,
(8-675) 95128.

Malkas.
Tel. (8-619) 48831.

Kita

Bulvių sodinamąsias, rotacines 
šienapjoves, purkštuvus, lėkščiuo-
tuvus, plūgus, grūdų valomąsias, 
šnėkus, bulvių kasamąsias ir kt.

Tel. (8-612) 57075.

Valgomas ir pašarines (tinkamas 
sodinimui) bulves. Atveža. 

Tel. (8-630) 59656. 

VIŠTAITĖS, VIŠTOS! Kovo 26 d. (ketvirtadienį) 
prekiausime Kaišiadorių paukštyno vakcinuotomis 
3-4-5-8 mėn. rudomis, raibomis, baltomis, pilkomis, 
juodomis dėsliosiomis vištaitėmis ir kiaušinius dedan-
čiomis vištomis bei spec. lesalais, turėsime gaidžių 
(tel. 8-616 50414): Raguvėlėje 9.10, Juostininkuose 
9.20, Troškūnuose (turgelyje) 9.30, Vašokėnuose 
9.45, Surdegyje 9.55, Papiliuose 10.00, Viešintose 
10.10, Didžiuliškėse 10.20, Padvarninkuose 10.25, 
Andrioniškyje 10.30, Piktagalyje 10.45, Anykščiuose 
(prie pard. „Norfa“, senojo ūk. turgaus) 11.00, N. 
Elmininkuose 11.15, Elmininkuose 11.20, Čekonyse 
11.25, Svėdasuose (prie turgelio) 11.45, Varkujuose 
12.00, Debeikiuose 12.10, Rubikiuose 12.20, 
Burbiškyje 12.25, Katlėriuose 12.35, Pašiliuose 
12.40, Skiemonyse 12.50, Staškuniškyje 13.15, 
Kurkliuose 13.25, Šlavėnuose 13.35, Ažuožeriuose 
13.55, Pagiriuose 14.00, Dabužiuose 14.05, 
Kavarske 14.20, Janušavoje 14.30, Pienionyse 
14.35, Repšėnuose 14.40, Traupyje 14.45, 
Laukagaliuose 14.55, Levaniškyje 15.05.

PARDUODAME STATYBINĘ 
MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS, 

MALKAS . Galime atvežti. 
Tel.: (8-696) 88713; (8-606) 91580

Redaktorius
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Politikas, teisininkas, gydytojas 
ir statybininkas ginčijasi, kieno 
profesija senesnė:

– Kai Dievas išvarė Adomą su 
Ieva iš rojaus, tai buvo juridinis 
aktas, – sako teisininkas.

– Bet prieš tai Ieva buvo sukurta 
iš šonkaulio, o tai chirurginė ope-
racija, – sako gydytojas.

– O dar prieš tai, juk reikėjo 
pastatyti rojų, nes iki tol buvo tik 
chaosas, – sako statybininkas.

– O chaosą sukūrėme mes, – ta-
ria politikas.

PANEVĖŽIO LĖLIŲ VEŽIMO TEATRAS KOVO MĖNESIO REPERTUARAS
  
26 d. 18 val. Roberas Toma „8 mylinčios moterys“, rež. A. Šakalienė  Spektaklis suaugusiems, 

dviejų dalių komedija. Bilieto kaina 4 Eur (13,18 Lt)
28 d. 12 val. Š. Pero pasakos motyvais „Raudonkepuraitė“ , rež. V. Mazūras
29 d. 12 val. Š. Pero pasakos motyvais „Raudonkepuraitė“ , rež. V. Mazūras

JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRO KOVO MĖNESIO REPERTUARAS

K. 26 d. 18 val. S.Osten ir P. Lysander „MEDĖJOS VAIKAI“. Rež. Antanas Gluskinas. 
Vieno veiksmo pjesė.
Š. 28 d. 18 val. Numatoma premjera ! H. Levinas „HEFECAS ARBA VISI NORI 

GYVENTI“. 
Rež. Paulius Ignatavičius. Dviejų dalių juodoji absurdo komedija.
S. 29 d. F.Dostojevskis „PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI“. Rež. Velta ir Vytautas 

Anužiai.
A. 31 d. 18 val. N.Gogolis „VEDYBOS“. Rež. Rolandas Augustinas A. Dviejų veiksmų visiš-

kai neįtikėtinas įvykis.
Teatras pasilieka teisę keisti repertuarą. Maloniai laukiame susitikimo su Jumis! Bilietus 

platina teatro kasa ir www.bilietai.lt. Kasos darbo laikas: pirmadienį-šeštadienį nuo 10 iki 18 
val., pietų pertrauka nuo 14 iki 15 val. Sekmadienį nuo 11 iki 18 val., pietų pertrauka nuo 14 
iki 16 val.

Kovo 27 d. į  Anykščius atvyksta  angiochirurgas 
E. Vitkus iš Vilniaus, kuris atlieka kraujotakos tyri-
mus pacientams, sergantiems:
● Galvos smegenų kraujotakos 
nepakankamumu.
● Kojų poodinių ir giliųjų venų ligomis.
Skambinti nuo 15 iki 17 val.   
Tel. (8-698) 33653

Įdomiai bendradarbiauja 
Anykščių įstaigos. Penktadienį 
kai kuriuos redakcijos darbuoto-
jus pasiekė elektroniniai laiškai 
iš Anykščių baseino „Bangenis“. 
Laiškuose buvo prikabinta spek-
taklio reklama. Nustebome, ba-

Kaltas saulės užtemimas?
seinas jau pradėjo statyti spekta-
klius? Tačiau pasižiūrėjus įdėmiau 
paaiškėjo, kad spektaklis vyks ne 
pas juos, o Anykščių menų inku-
batoriuje. 

Taip ir liko neaišku, kodėl spek-
taklį reklamuoja ne jo organiza-

toriai, o niekuo dėta įstaiga? Juk 
su plaukimu tas spektaklis neturi 
nieko bendro... Ir kaip nepatikėsi 
astrologais perspėjusiais, kad dėl 
saulės užtemimo penktadienį gali 
nutikti įvairių netikėtų ir nelogiš-
kų įvykių...

Popiežius Pranciškus 
Neapolyje pietavo su kaliniais

Popiežius Pranciškus šeštadienį 
per vienos dienos vizitą Neapo-
lyje apsilankė kalėjime, kuriame 
pietavo su 90 kalinių, tarp kurių 
buvo homoseksualų, transseksu-
alų ir ŽIV užsikrėtusių asmenų, 
skelbia “euronews”.

Kaip skelbia Italijos televizijos 
stotis “TV 2000”, iš pradžių vizi-
tas Džiuzepės Salvijos sulaikymo 
centre, įsikūrusiame Neapolio Po-
džorealio rajone, nebuvo įtrauktas 
į pontifiko dienotvarkę, tačiau 
Pranciškus primygtinai reikalavo 
papietauti su kaliniais, kurie patys 
gamino valgį.

Vatikano tinklalapis skelbia, 
kad su popiežiumi prie vieno stalo 
galėję sėsti kaliniai buvo išrinkti 
loterijos būdu iš maždaug 1 900 
asmenų.

Prieš dvejus metus tapęs popie-
žiumi, Pranciškus pasirinko naują 
požiūrį į kitos seksualinės pakrai-
pos žmones. Be to, balandį, per 
Didįjį ketvirtadienį, Pranciškus 
plaus kojas kaliniams ir kalinėms 
viename kalėjimų netoli Romos.

Indijoje sulaikyti šimtai žmo-
nių po nusirašinėjimo skandalo 
Biharo mokykloje

Apie 300 žmonių sulaikyta Bi-
haro valstijoje po garsiai nuskam-
bėjusio masinio nusirašinėjimo 
skandalo per mokyklinius egza-

minus. Apie tai informuoja BBC.
Kiek anksčiau internete pasiro-

dė nuotraukų, kuriose matyti, kaip 
mokinių tėvai ir draugai lipa per 
mokyklos aptvarą, kad perduotų 
teisingus atsakymus. Dauguma 
sulaikytųjų - tėvai. Mažiausiai 750 
mokinių pašalinta iš mokyklos.

Vien Biharo valstijoje šiemet 
baigiamuosius mokyklinius egza-
minus laiko apie 1,4 mln. moks-
leivių.

Kaip praneša BBC korespon-
dentė Džil MakGivering (Jill 
McGivering), vietos valdžią pa-
piktino šis apgaudinėjimo skan-
dalas, kuris plačiai aptarinėjamas 
socialiniuose tinkluose.

Keturiuose egzaminų centruose 
egzaminų laikymas buvo nutrauk-
tas.

Prancūzija svarsto uždrausti 
pernelyg lieknus modelius

Prancūzijos vyriausybę grei-
čiausiai palaikys įstatymą, pasi-
rodymuose draudžiantį pernelyg 
lieknus modelius. Sveikatos mi-
nistrė nurodė, kad itin lieknas 
manekenes samdančioms mode-
lių agentūroms ar mados namams 
grėstų baudos, o jų agentai galėtų 
atsidurti netgi kalėjime, skelbia 
“Guardian”.

Stilingoji Prancūzija, kurios 
mados ir prabangos pramonė 
vertinama dešimtimis milijardais 
eurų, prisijungs prie Italijos, Ispa-
nijos ir Izraelio. Šios šalys jau yra 

priėmusios įstatymą, draudžiantį 
ant podiumų ar reklamos kampa-
nijose pasirodyti itin liekniems 
modeliams.

“Modeliams svarbu sakyti, kad 
jie privalo gerai valgyti ir rūpin-
tis savo sveikata, ypač jaunoms 
merginoms, kurioms modeliai yra 
jų idealas”, - kalbėjo sveikatos 
ministrė Marisol Turen (Marisol 
Touraine), pridūrusi, kad socialis-
tų vyriausybė veikiausiai rems dvi 
pataisas, susijusias su manekenių 
svoriu.

Pagal įstatymą, modeliai turėtų 
reguliariai svertis, o už bet kokius 
pažeidimus grėstų baudos iki 75 
tūkst. eurų ir netgi kalėjimas iki 
šešių mėnesių. Prieš įsidarbinda-
mi, modeliai turėtų pateikti medi-
cininę pažymą, rodančią jų Kūno 
masės indeksą (KMI), kurio rodi-
klis turėtų siekti apie 55 kg 1,75 
m ūgio merginai. Jei agentūra mo-
delį pasamdytų, po kelių savaičių 
mergina turėtų vėl pranešti apie 
savo svorį.

Įstatymo pataisoje taip pat nu-
matytos baudžiamosios priemonės 
bet kokioms viešoms reklamoms 
ar nuotraukoms, kuriose išaukšti-
namas pernelyg mažas svoris.

2007 m. Prancūzijoje mirė 
anoreksija sirgusi 28-erių buvusi 
manekenė Izabela Karo (Isabelle 
Caro). Prieš tai mergina nusifoto-
grafavo kampanijoje, kuria buvo 
siekiama parodyti šios ligos pase-
kmes.

Olivjė Veranas (Olivier Veran), 
kuris kūrė šio įstatymo pataisas, 
nurodė, kad Prancūzijoje nuo ano-
reksijos kenčia apie 30-40 tūkst. 
žmonių, daugiausia - paaugliai.

-ELTA

Biatlonas. Kovo 20-22 dieno-
mis Madonoje (Latvija) vyko ben-
dras Lietuvos ir Latvijos biatlono 
čempionatas. Nors orai jau kelinta 
savaitė ne žiemiški, bet trasos buvo 
paruoštos puikiai. Pirmą dieną rung-
tyniauta asmeninėse lenktynėse su 
keturiomis ugnies linijomis. 14 km 
nuotolyje vyrų varžybose trečias fi-
nišavo V.Strolia. Jaunių grupėje 10 
km nuotolyje L.Banys buvo 4-as, 
mergaičių grupėje 7,5 km nuotolyje 
K.Vitkūnaitė finišavo 2-oji. Jaunu-
čių grupėje D.Jankauskaitė užėmė 
6-ąją vietą, G.Mikoliūnas - 7-ąją. 
Antrą varžybų dieną  sportininkai 
rungtyniavo sprinto rungtyje. 6 km 
nuotolyje vyrų grupėje nugalėtoju 
tapo V.Strolia. Jaunių varžybose, 5 
km nuotolyje, nugalėjo L.Banys. 
Mergaičių grupėje K.Vitkūnaitė 
finišavo 3-oji. Jaunučių grupė-
je, 4 km nuotolyje 3-oji finišavo 
D.Jankauskaitė. Po šių varžybų 
L.Banys ir K.Vitkūnaitė pakviesti į 
Lietuvos rinktinę, kuri kovo 28-29 
dienomis dalyvaus Baltijos biatlono 
taurės varžybose Švedijoje.

Krepšinis. Anykščių „KKSC – 
Volupis“ baigė pasirodymą RKL.  
Ketvirtfinalio seriją Anykščių  krep-
šininkai 0-2 pralaimėjo „Tauragės 
KK“. Tauragėje šeimininkai svečius 
įveikė net 127-82, o Anykščiuose  
„KKSC-Volupis“ pralaimėjo 64-93. 
Pirmosiose rungtynėse  L.Kirlys 
pelnė 31, L.Prybylskis -18 taškų, 
antrosiose rezultatyviausiai žaidė 
K.Raginis (16) ir M.Urbutis (15). 

Sunkioji atletika. Marijampolėje 
vykusiose jaunių iki 15 metų finali-
nėse sunkiosios atletikos varžybo-
se, kuriose dalyvavo 16 komandų, 
Anykščių sunkiaatlečiai iškovojo 
4-ąją vietą. Juos nuo trečiosios vie-
tos skyrė vos 4 taškai. Asmeninė-
je įskaitoje T.Miškeliūnas užėmė 
2-ąją vietą, M.Lapinskas – 3-ąją, o 
R.Skapas ir A.Kavaliauskaitė liko 
4-ieji.

Imtynės. Troškūnuose vyko 
tradicinis graikų-romėnų imtynių 
turnyras, skirtas Ričardui Deksniui 
atminti. 15 Anykščių rajono imtyni-
ninkų tapo šio turnyro prizininkais. 
1999 m. gimusių ir jaunesnių vai-
kinų grupėje, savo svorio kategori-
joje viešintiškis G.Buinauskas tapo 
nugalėtoju, troškūniečiai D.Žvikas 
ir A.Kepalas užėmė 2-ąsias vie-
tas. Šios amžiaus grupės merginų 
varžybose troškūnietė G.Čeponytė 
užėmė 2-ąją vietą, viešintiškės 
A.Kavaliauskaitė ir V.Buinauskaitė 
buvo 3-os. 2002 m. gimusių ir jau-
nesnių sportininkų amžiaus grupėje 
G.Žvikas (Troškūnai) užėmė 3-ąją 
vietą, šio amžiaus mergaičių varžy-
bose V.Kavaliauskaitė (Viešintos) 
bei G.Dilytė (Kavarskas) užėmė 
2-ąsias vietas, V.Navikaitė  (Kavars-
kas) buvo 3-čia. 2003 m. gimusių 
ir jaunesnių sportininkų grupėje 
troškūnietis A.Stanislovas tapo nu-
galėtoju, V.Kavaliauskas (Viešintos) 
bei S.Bagačius (Kavarskas)  užėmė 
3-ąsias vietas. 2007 m. gimusių ir 
jaunesnių vaikų grupėje N.Pupkis iš 
Troškūnų tapo nugalėtoju, o anykš-
tėnas M.Viliūnas buvo 2-as.

Veteranai. Anykščių krepšinio 
veteranai amžiaus grupėje 50 m. ir 
vyresni tapo Aukštaitijos regiono 
veteranų varžybų nugalėtojais.    

Šokiai. Alytuje vyskusiose tarp-
tautinėse reitingo varžybose „Aly-
tus Open 2015“ „Verpeto“ pora 
D.Bugailiškis ir G.Pakalkaitė  pa-
teko į dvyliktuką ir pusfinalyje jau-
nių I E4 grupėje užėmė 9-ąją vietą. 
D.Bugailiškis ir A.Zlatkutė jaunių I 
E6 grupėje buvo 14-ieji. 


